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Nya medlemmar

 I m ö lndal fI ck v I  vår  första föraning av hösten 
redan i mitten av augusti. Under kort tid kom stora 
mängder regn över södra Göteborg och mölndal 
med mängder av översvämningar som följd. Stora 

trafikleder som e6an och Söderleden stängdes av i 
nära ett halvt dygn med stora störningar för samhället. 

dessa extrema vädersituationer tycks bli allt 
vanligare, med allt större störningar för det moderna 
samhället – vilket bekräftas av de fakta kommit fram 
om klimatförändringen i världen. 

Jag tror att var och en har ett stort ansvar att dels 
tänka över sin del av miljöpåverkan, dels vad man själv 
kan göra för att minska risken och konsekvensen för 
sig själv, sitt eget hus eller verksamhet. Vi som arbetar i 
den offentliga verksamheten med stadsplanering och 
kommunalteknik har en alldeles särskild viktig uppgift.

För att vi skall klara detta krävs att det finns 
utbildade, engagerade och kunniga ingenjörer. Vi 
måste därför arbeta aktivt på olika sätt för att få 
fler att välja kommunalteknik. en viktig del är att 
vi berättar hur mångsidigt och meningsfullt det är 
att arbeta kommunalt, med stora möjligheter att 
”göra skillnad”. Vi behöver också se till att arbets-
platsen är modern, med  villkor som lockar ung-
domar. Utbildningsinsatser med koppling till den 
kommunala verksamheten är en förutsättning.

Ökad samverkan är en annan viktig åtgärd! Vädret 
känner inga gränser. I mölndal har vi samarbetet med 
Göteborg och Härryda för att förbättra säkerheten mot 
översvämningar från mölndalsån vilket gett mycket bra 
resultat. Samarbetet har även inneburit spinoff-effekter 
inom andra områden. Samarbete behövs även mellan 
olika myndigheter och mellan olika yrkeskategorier. 

den tredje punkten är att det krävs pengar. Här har 
vi en viktig uppgift i att försöka åskådliggöra risker, kon-
sekvenser och tänkbara åtgärder och hela tiden påmin-
na om dem, utan att vare sig skrämmas eller överdriva. 
mölndalsån har genom årtionden haft återkommande 
översvämningar. 2006 blev det dock en ovanligt stor 
översvämning. Både allmänhet och förtroendevalda 
kände då att här måste vi vidta kraftåtgärder och stor 
pengar avsattes för rensning och olika förbättringar. 

min erfarenhet är att finns det en förståelse för 
åtgärder och dess konsekvenser så finns pengarna. 
det är bara en fråga om prioriteringar. Jag tror dock 
att myndigheter som mSB kan hjälpa kommuner - 
men också kommunaltekniker - att både föra fram 
budskapet och locka med delfinansiering av goda 
projekt. Här bör statsmakten avsätta mer pengar.

För att hålla en god beredskap är det viktigt att 
påminna om vad som har hänt och kan hända. min-
net måste vara längre än en mandatperiod.

Göran Werner, styrelse-
ledamot och gatudirektör 
i Mölndal.

det egna ansvaret
l e d a r e
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Koll på läget ger
snabba beslut

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

Det är vad vi kallar att ha koll på läget.

Nya lösningar ger nya möjligheter till 
pålitlig och effektiv samhällsservice

Nytänkande Integration Flexibilitet
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tEMA Vatten

Är vi resursanalfabeter som använder dricksvatten för 
att spola i toaletten? I städer runt om i världen ser män-
niskor sig om efter nya lösningar för vatten och avlopp. 

Av Ann-Christin Sjölander, frilansjournalist
Foto: Chris Paugh, Ann-Christin Sjölander,  
Thomas Henriksson, Barbro Larson

V ä r ldsvatten v eck a n i augusti i Stockholm 
handlade om ”Vatten i en urbaniserad värld”. Brist 
på vatten, läckande rör, förorenade floder, dåligt 
fungerade avloppssystem eller inga alls. Så illa är det 
ställt i många av världens växande storstäder. 

Floderna i Buenos Aires är rena kloaker. I Karachi i södra Pakis-
tan dör 30 000 människor årligen av förorenat vatten. Shanghai 
står inför hotande vattenbrist och saltvatten tränger in i Yangtze-
floden. Det visar en färsk rapport från Världsnaturfonden.

Det traditionella sättet att sköta vatten och avlopp i de stora 
städerna är att hämta vatten allt längre bort och bygga ut rör-
ledningar. Sedan pumpas avloppsvattnet bort långt ifrån staden. 
Mexico City är ett exempel. På grund av överuttag av grund-
vatten har staden sjunkit och fått problem med översvämningar. 
Därför byggs en 62 kilometer lång tunnel under markytan, så att 
avlopps- och dagvatten kan forslas bort. 

Men det är inte säkert att vårt västerländska system att sköta 
vatten och avlopp är det bästa. Det är på sina håll föråldrat med 
uttjänad infrastruktur, dyrt och inte anpassat till dagens behov 
och klimatförändringar. 

– Utvecklingsländerna är inte så intresserade av att kopiera de 
system som vi installerade för mer än hundra år sedan, de försö-
ker undvika våra misstag. Det finns ett behov i utvecklingslän-
derna att utveckla ett bättre system för vattenförsörjning, säger 
Jens Berggren, ansvarig för Världsvattenveckan, som anordnas av 
SIWI, Stockholm International Water Institute.

Decentralisering minskar sårbarheten
En trend är att i stället för stora centrala system bygga självstän-
diga enheter inom städerna. De systemen är inte lika sårbara 
exempelvis vid översvämningar.

– Ett kvarter ska kunna klara sin egen vatten- och avloppsför-
sörjning och samtidigt vara kopplat till ett större nät. Drabbas 
det större nätet av vattenbrist ska man kunna exportera vatten 
dit och tvärtom, förklarar Jens Berggren.

– Man kanske använder regnvatten eller duschvatten för att 
spola toan och avloppsreningen finns i huset.

Nytänkande ska minska världens vattenkris
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Han berättar att i Delhi måste man vid nybyggnationer även 
göra anläggningar för att samla upp regnvatten. På så vis kan man 
fylla upp grundvattenreserven och undvika översvämningar. 

I Uganda fungerar våtmarkerna utanför Kampala som ett 
stort reningsverk för avloppet från staden. 

– En reningsanläggning skulle innebära enorma kostnader, 
säger Jens Berggren. 

Naturen ger oss ekosystemtjänster. Grön infrastruktur 
börjar slå igenom i allt f ler städer, även där traditionella lös-
ningar varit vanliga.

I New York orsakade dagvatten översvämningar i avloppsnätet. 
Staden har därför bland annat grävt djupa gropar i vissa parker, 
där dagvatten kan sippra ner. De slipper bygga ut ledningsnätet 
och ger utrymme för blommor och träd, som absorberar vattnet.

Alternativa lösningar
Ett projekt, SWITCH, som bekostats av EU-kommissionen, har 
mängder av alternativa lösningar. Allt från snålspolande toaletter, 
återanvändning av disk- och badvatten till att förse trottoarer med 
porösa hål där dagvatten silar igenom, ja till och med separata led-
ningar i husen för olika ändamål. Avloppsvattnet tas till vara och 
dagvatten ses som en resurs.

Det förekommer redan nu, exempelvis i Peking, att ”gråvatten” 
från disk och bad används till att tvätta bilar. I Lobatse i Botswa-
na använder en av sjukvårdsklinikerna vatten från diskhoar och 
tvättställ till att bevattna en trädgård alldeles intill kliniken. 

SWITCH – projektet vill se mycket mer samarbete mellan 
stadsplanerare och olika intressenter, alltifrån konsumenter till 
chefer på vattenverken. Syftet är att få ett mer integrerat synsätt 
på vattenfrågorna.  

Det vill även professor Alfredo Brillembourg, som vill få 
arkitektkåren att tänka i nya banor. För tio år sedan var han 
med och grundade tankesmedjan Urban Think Tank (U-TT) 
i Caracas i Venezuela. 

Han tycker att den västerländska arkitektkåren fokuserar för 
mycket på ”form”, på att hellre vilja rita tjusiga operahus, än att 
skapa socialt hållbara stadsbyggen tillsammans med invånarna.

Nu har hans tankesmedja skapat en verktygslåda för stads-
planering i slumområdena i Caracas där 40 procent av stadens 
invånare bor. Verktygslådan bygger på vad invånarna har behov 
av. Deras hus ligger på sluttningar och de ville inte ha sina hus 
eller gångstigar förstörda av nya vägar, så i stället har de nu fått 
en bergbana. De samlar regnvatten och husen har utrustats med 
torra komposttoaletter. 

Nytänkande ska minska världens vattenkris
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tEMA Vatten

Vattenstress
Jens Berggren tycker att u-länder och i-länder börjar närma sig 
varandra när det gäller att tänka nytt. 

På millenniumdomen i London samlas regnvatten och 
används för att spola toaletterna. Och i Sverige har vi börjat 
använda avloppsvattnet i reningsverken till att producera bio-
gas till lokalbussarna. Slammet från rötningen går ut på våra 
åkrar och hjälper oss att odla våra grödor. 

Sverige har ingen påtaglig vattenbrist men det har många an-
dra länder. År 2030 kommer 47 procent av världens befolkning 
att bo i områden med ”hög vattenstress”. 

Det fanns under Världsvattenveckan de som ifrågasatte själva 
tillväxtbegreppet. Ju högre standard människor får, desto mer 
konsumerar de. Följaktligen går det åt ännu mer vatten.

Sunita Narain, vid Centre for Science and Environment i In-
dien, tycker att vi borde omdefiniera begreppet tillväxt. I stället för 
att koppla tillväxt till ökad BNP och konsumtion, vill hon att vi 
tar hänsyn till sådant som har betydelse för människors välmående. 

Kina, som tidigare hade tillväxt som det stora målet i sina 
femårsplaner, har nu som mål att hushålla med naturresurserna. 
Vattenbristen sätter gränser för energiproduktionen. 

Nya entreprenörer
Vattenbristen har även dragit till sig nya entreprenörer. I väs-
tra USA köper företag upp jordbruksmark och erbjuder sedan 
stadsplanerarna inom kommunerna att få köpa vatten därifrån 
när bostäder ska byggas! 

Till och med investeringsbanker, som den norska, har börjat 
engagera sig. För hur ska man våga investera i ett företag utom-
lands som inte säkrat sin vattenförsörjning? Därför befann sig 
banken på plats under vattenveckan.

Även om vi i Sverige har gott om vatten är vi beroende av det 
globala systemet. 

– Det är lätt att bli resursanalfabet, när vattnet så självklart 
kommer från kranen, säger Jens Berggren.

Han vill inte komma med några pekpinnar men tycker att 
vi ska vara medvetna om att vår konsumtion sträcker sig långt 
utanför den svenska nationen. Om vi köper frukt och grönsa-
ker från vattenfattiga områden i Syd köper vi egentligen deras 
vatten. 140 liter går åt bara för att tillverka olika ingredienser 
till en kopp kaffe. 

Nästa års Världsvattenvecka ska handla om vatten och  tryg-
gad matförsörjning.<<

Läs mer om SWITCH på www.switchtraining.eu

Ann-Christin Sjölander är författare till bokwn Vatten – rättighet 
eller handelsvara. Den har ävwen getts ut på engelska och italienska.
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Intelligent belysning från Svevia anpassar mängden ljus efter behovet. Det kan spara 60 % av 
energikostnaderna för gatubelysning i din kommun. Systemet tar hänsyn till trafi kintensiteten, 
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

Det behöver bara vara
tänt när någon är där.

3010797tg_Svevia_IntelligentBelysning_Stadsbyggnad_210x297.indd   1 2011-09-01   09.33



helhetsgrepp på VA-frågorna

tEMA Vatten

Få kommuner har tagit ett 
helhetsgrepp på VA-frågorna
Investeringar i Va som kommunerna måste göra de närmast 10-20 åren handlar om mångmiljardbelopp 
och inför dessa beslut behövs bra beslutsunderlag. Vi tror att den merkostnad som en Va-planering med-
för snabbt tjänas in och att de kommuner som arbetar proaktivt och med ett helhetsgrepp kommer ha 
en lägre framtida Va-taxa och bättre status för Va-frågan i den fysiska planeringen än de som väljer att stå 
kvar vid sargen och se på.

Av Anna Norström, Åsa Erlandsson och Jane Hjelmqvist

 K ommunernas arbete med Vattendirektivet samt utbrotten 
av magsjuka i Östersund och Skellefteå har skapat ett ökat 
intresse för dricksvattenskydd och Va-frågor. Få kommuner 

har dock tagit ett helhetsgrepp på Va-frågorna. arbetet sker ofta 
kortsiktigt och i ”stuprör”, inte som en gemensam angelägenhet 
för kommunens olika förvaltningar och nämnder. detta leder till 
ökade kostnader jämfört med om man satsar på ett förvaltningsö-
vergripande och strategiskt underbyggt arbete. det är mycket 
billigare att göra tidiga strategiska vägval än att i efterhand tvingas 
bygga ut befintlig icke ändamålsenlig och oönskad infrastruktur.

I många fall lämnas problem i omvandlingsområden och 
åtgärdandet av tusentals undermåliga små avlopp till den lokala 
miljönämnden utan stöd och samordning inom kommunen. Om 
kommunerna inte löser åtgärdandet av avlopp i bebyggelsegrup-
per väntar troligtvis förelägganden utifrån 6 § i Vattentjänstlagen. 
en ökad takt av sådana förelägganden har vi sett sedan den nya 
lagen om allmänna Vattentjänster trädde i kraft 2007. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten kan leda till stora problem 
för dricksvattentäkter och dricksvattenförsörjningen. Framförallt 
kommunernas miljökontor arbetar för att Va bör få högre prioritet i 
den kommunala planeringen. då många av de små avloppen finns 
inom omvandlingsområden borde detta även vara en högaktuell 
fråga för planerare och Va-huvudmän. Så, varför är intresset för ar-
betet med dåligt dricksvatten och undermåliga små avlopp svagt 
hos många förtroendevalda och tjänstemän i kommunen?

ett svar är att de små avloppen ännu inte är en del av Va-kollekti-
vet. Utbyggnad i dessa områden är ofta komplicerad och kostsam. 
I takt med omvandling, blir många områden som tidigare inte 
varit aktuella för planläggning prioriterade. de påverkar därmed 
kommunens utveckling samt den fysiska planeringen. med en 
långsiktig strategisk planering för Va i hela kommunen undviker 
man många av de svårigheter och kostnader som är förknippade 
med att hantera Va-problemområden först när de är akuta.

det är i huvudsak tre lagstiftningar som kommunen använder 
för Va-planeringen: Plan- och Bygglagen (PBl), lagen om allmänna 
Vattentjänster (laV) och miljöbalken (mB). I korthet gäller att:

•	 Utifrån PBl kan man styra Va framför allt i samband med de-
taljplanering, men det löser bara en del av Va-försörjningen 
utanför befintligt verksamhetsområde för Va.

•	 Utifrån laV har kommunen ansvar att lösa Va i ett större 
sammanhang om behov finns. Idag används laV i huvudsak 
i samband med utveckling av kommunens befintliga Va-
system och utbyggnad av Va i nya områden.

•	 mB är inte ”planerande” men kan användas för att ställa krav 
på fungerande Va. den styr inte hur Va-försörjningen organi-
seras men prövar om en Va-lösning uppfyller ställda krav. 

Tillsammans ger dessa lagar kommunen möjlighet att styra 
Va-utvecklingen. Kommunen har rådighet över planeringen, 
över den tekniska infrastrukturen, är tillsynsmyndighet, sätter 
taxor och har möjlighet att informera och kommunicera med alla 
berörda aktörer. För att få till stånd en fungerande Va-planering 
krävs förvaltningsövergripande utvecklingsarbete. detta kräver 
i sin tur nytänkande vad gäller organisation och arbetssätt, en 
tydlig ansvarsfördelning och att resurser skjuts till från kommun-
ledningen. en bra Va-planering skapar inte sig själv utan behöver 
tydligt beställas och prioriteras på högsta nivå i kommunen.

Vi vill att:
•	 Kommunernas politiska ledning ger tydliga uppdrag om att 

plan, miljö och Va tillsammans ska utveckla en fungerande Va-
planering som grund för översikts- och detaljplanering.

•	 Plansidan och Va är drivande i arbetet, samt att de tillsam-
mans tar ansvaret för kommunens Va-planering.

•	 ett regionalt och nationellt erfarenhetsutbyte etableras, framför 
allt mellan kommuner och mellan kommuner och länsstyrelser.

10 STADSBYGGNAD 5 · 2011
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helhetsgrepp på VA-frågorna
Få kommuner har tagit ett 
helhetsgrepp på VA-frågorna

Beroende på kommuners olika förutsättningar kommer 
Va-planeringen att behöva se olika ut i olika kommuner. Hur 
man väljer att arbeta och vilka styrdokument och planer som 
tas fram löser kommunen bäst själv. Till stöd finns värdefulla 
erfarenheter ute i landet hos kommuner som ligger i framkant. 
ett sätt att ta tillvara denna kunskapsbank är att skapa gemen-
samma mötesplatser inom och utanför kommunen i syfte att 
underlätta arbetet och driva processen framåt.

en sådan mötesplats är seminariet ’Va-planering – en utma-
ning för kommunerna som arrangeras under den nationella 
konferensen Vatten avlopp Kretslopp i Uppsala 22-23 mars 2012. 

Under en hel dag diskuterar vi dessa frågor och presenterar 
exempel på vad kommunen kan och bör göra. det är en utma-
ning att nå och involvera fler planerare och tekniska förvaltningar 
i Va-planeringen. Ni är viktiga och utan er haltar det förvaltnings-
övergripande arbetet. Välkomna till Uppsala i mars 2012! <<

Anna Norström, Ecoloop, är projektledare Nationella Konferensen 
Vatten Avlopp Kretslopp 2012. Åsa Erlandsson, Ecoloop, och Jane 
Hjelmqvist, CIT Urban Water, är ansvariga för seminarium om VA-
planering den 23 mars.

Sveriges starkaste GIS-koncept!

För mer information:
cartesia.se/solen

Psst!
Med Solen kan du som GIS-
samordnare sprida kartan till fler
användare och nya klienter!
Läs mer om Solen WMS och 
våra nya appar på webben...

Solen 
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Förutom peglar har kommunen vattenstånds-
mätare på tre olika platser i staden, där man via 
hemsidan kan se de aktuella vattennivåerna.
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Att som karlstad ligga i ett attraktivt sjöläge inne-
bär både för- och nackdelar. Många önskar sig ett vatten-
nära boende, men riskerna för översvämning är betydande. 

Karlstads läge vid klarälvsdeltat och Vänerns stränder är en viktig 
förutsättning för stadens utveckling. Kvalitéer i boende och andra 
verksamheter bidrar till stadens attraktivitet. Detta märks inte 
minst på det stora intresset för att bygga och bo i vattennära lägen. 
Samtidigt innebär läget att centrala Karlstad och stadsdelarna 
längs Klarälven är utsatta för översvämningsrisker. 

Karlstads kommun arbetar aktivt med att förebygga över-
svämningar. Sedan 2007 finns en översvämningssamordnare 
som endast arbetar med översvämningsfrågor.  I det arbetet 
ingår bl a att vara kommunens kunskapsresurs inom området, 
övervaka vattennivåer och flöden, vara rådgivare i planfrågor, 
agera projektledare för olika anpassningsåtgärder, utveckla sam-
arbetet inom kommunen i dessa frågor samt att tillhandahålla 
information inom kommunen och till allmänheten. 

De senaste åren har Karlstads kommun gjort stora insatser för 
att öka kunskapen och ambitionsnivån i arbetet med översväm-
ningar. Utifrån mätningar, information, data och erfarenheter 
har olika typer av analyser genomförts. De har lett till kunskap 
och insikt hos tjänstemän och politiker. Ett översvämningspro-
gram togs fram 2010, det innehåller fakta om översvämningar 
samt vilka risker de innebär för Karlstad. 

Programmet innehåller också riktlinjer med funktionskrav för 
planläggning och byggande samt vilka anpassningsåtgärder som 
bör göras för att bättre kunna möta översvämningar. Karlstads 
kommun har därmed tagit ett heltäckande grepp om översväm-
ningsproblematiken, tittat på sannolikheter och konsekvenser 
samt klarlagt vilka åtgärder som bör vidtas på kort och lång sikt.

Riktlinjer för ny planläggning och nytt byggande
När det gäller bostäder föreslår Karlstads kommun att ut-
gångspunkten är att man ska kunna bo kvar i sin bostad vid en 
översvämning. Då ska vatten, avlopp, el och värme ska fungera 
samt att man ska kunna ta sig till och från bostaden. Hur stor 
säkerhet som ska åstadkommas måste vägas mot andra faktorer 
som påverkar var och hur samhället byggs vidare – attraktivi-
tet, energisnålhet och andra faktorer som bidrar till att skapa ett 
hållbart samhälle. Översvämningsprogrammet ger dock riktlin-
jer för vilka nivåer som ska eftersträvas. Översvämningskartor 
ligger till grund för kommunens arbete när det gäller att skydda 
befintlig bebyggelse och för planering till nya områden.

Karlstad har ett utsatt läge vid klarälvsdeltat och Vänern  – men kommunen ligger i framkant vad 
gäller planering för översvämningar.
Av Anna Sjödin

I nya exploateringsområden kan översvämningsrisken tas i 
beaktande redan från början och man kan planera efter funk-
tionskrav för olika vattennivåer. I redan bebyggda områden är 
det svårare, här får man förhålla sig till översvämningsrisken för 
det aktuella området och i varje enskilt fall bestämmer vilka åt-
gärder som ska vidtas för att hantera risken. Det kan t.ex. bli frå-
ga om uppfyllnad av marken för att skapa marknivåer som inte 
riskerar att översvämmas, eller om invallningar och pumpstatio-
ner som håller vattnet borta. Det kan också handla om hur man 
bygger och utformar bebyggelsen, så att funktionen klaras. Även 
VA och infrastruktur bör beaktas för att funktionskraven ska 
klaras. I förslaget till nya översiktsplanen för Karlstads kommun 
står ”planering ska ske med ett beaktande av översvämningspro-
blemtiken” med som ett nytt mål.

Aktuella projekt med skyddsåtgärder
Ett översvämningsskydd för centralsjukhuset håller på att arbe-
tas fram av kommunen tillsammans med landstinget i Värmland. 
Projektet utgår från att en gång- och cykelväg ska fungera som 
en spontad upphöjd barriär. Sjukhuset riskerar att översvämmas 
både från Klarälven och från Vänern. Ett skydd av sjukhuset är 
av högsta prioritet och skyddet kommer att dimensioneras för att 
klara den dimensionerande nivån i älven eftersom den nivån är 
högre än den dimensionerande vattennivån i Vänern. Efter att 
denna barriär är byggd måste man även börja titta på att skydda 
flera tillfartsvägar till sjukhuset. Många olika utredningar är vik-
tiga i projektet bla geoteknik, dagvatten, hydrologi, grundvatten, 
förorenad mark mm. Tidigaste byggstart är beräknad till 2013. 
Kostnad för projektet uppskattas till ca 70 -100Mkr.

Torpnoret i Skåre är ett område som är utsatt för nästan årli-
gen återkommande översvämningar. En gång- och cykelväg som 
löper under järnvägen i området riskerar då att översvämmas och 
då har det hänt att barn tar en genväg över järnvägen vilket är för-
enat med livsfara. Vid risk för översvämning lägger kommunen 
igen inloppet till noret med jord/sten för att skydda GC-vägen 
från översvämning. För att lösa detta problem har vi tagit fram 
olika utredningar för att se hur man kan lösa problemet. Den 
bästa lösningen verkar vara en dammkonstruktion vid inloppet av 
Torpnoret. Men denna barriär kan bara skydda mot dessa årliga 
översvämningar och upp emot ett 10-års flöde. Marken vid Skåre 
är låg och stora områden kommer att översvämmas vid 100-års ni-
vån. Tidigaste byggstart är beräknad till 2012-2013. 

Om det svämmar över…
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Översvämningskartor tas fram för att utreda hur olika vattenstånd kommer att påverka olika områden och funktioner.

Barriär mot översvämningar vid centralsjukhuset i Karlstad. Barriärens sträckning i grönt, längd ca 1,3 km.
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Det enklaste sättet att sänka kostnaderna och 
effektivisera organisationen är att fokusera på 
kärnverksamheten och det man gör allra bäst. 
Svenska Mätcenter AB är proffs på allt inom 
mätning – och det kan ni dra nytta av. Outsourca 
mätorganisationen till oss och sänk era kostnader 
med minst 30 %.

Läs mer om hur enkelt det är på maetcenter.com

Spartips till landets kommuner

Utmana oss 
på mätning

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

Höstens kurser  
för EDP ByggReda 
och MiljöReda!

15/11
16/11

22/11
23/11

Besök www.edpconsult.se och ladda ner det 
kompletta kursprogrammet med priser och  
mer information. Ring 046-23 45 50 eller  
sänd ett mail till marknad@edpconsult.se

Boka NU!

EDP Consult aB, 046-23 45 50
marknad@edpconsult.se

www.edpconsult.se

Staffanstorp
Systemförvaltarutbildning 
Systemförvaltarutbildning Steg 2 

Stockholm
Systemförvaltarutbildning 
Systemförvaltarutbildning Steg 2

Information och kommunikation
Förutom de tekniska och planeringsmässiga anpassningsåtgär-
derna är det viktigt att ha en bra information och kommunika-
tion kring översvämningsriskerna, både internt inom kommunen 
och externt till allmänheten. Som ett led i detta har Karlstads 
kommun lagt ut mycket information på sin hemsida där man nu-
mera även kan hitta översvämningskartor som visar hur staden 
påverkas vid olika vattennivåer. Där finns även foldrar att ladda 
hem samt uppdaterad information om olika anpassningsåtgär-
der som är på gång i kommunen. Tillsammans med länsstyrelsen 
i Värmland och Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads 
universitet har kommunen även arrangerat stadsvandringar för 
allmänheten där man visat på och diskuterat de möjligheter och 
risker det innebär att bo nära vatten. Kommunen arbetar även i 
EU projektet SAWA för att utbyta information och erfarenheter 
från andra länder med liknade problematik.

Inom kommunen har översvämningsproblematiken ingått 
i den interna klimatutbildningen som gjorts. Översvämnings-
samordnaren står även för information till de olika förvaltning-
arna gällande dessa frågor. 

Andra vattenfrågor
Även dagvattenarbetet har blivit en viktig fråga i översväm-
ningsarbetet. Då olika anpassningsåtgärder påbörjas är dag-
vattenfrågor en viktig aspekt att ta hänsyn till. Även grund-
vattenutredningar bör göras för att se hur instängda områden 
påverkas av höga vattennivåer.<<
Anna Sjödin är översvämningssamordnare i Karlstads kommun.
För mer information:
www.karlstad.se/oversvamning

Byggande av en temporär invallning vid inloppet Torpnoret september 2011.
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lunds och malmös Va-verk slogs ihop för tre år sedan. Nu är 
även Burlöv med och nästa år ansluter sig eslövs kommun.

– Samgåendet gav resultat över förväntan, säger emmanuel 
morfiadakis, ordförande i förbundsstyrelsen. 

Av Ann-Christin Sjölander, frilansjournalist

Va Syd  

Kommunerna vinner  
på samordning
Malmö ligger i frontlinjen när det gäller att hantera dagvatten (regn- och 
smältvatten) med rännor, dammar och kanaler.  Det minskar risken för 
översvämningar och belastningen på reningsverket.
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 D et blIr allt vanlIgare att kommuner samverkar 
när det gäller Va-försörjning. I malmö och lund 
blev modellen ett Kommunalförbund med po-

litiskt valda representanter i fullmäktige och styrelse.
År 2008 bildades Va Syd av malmö och lunds 

kommuner. 
I malmö hade det kunnat se helt annorlunda ut. 1994 

var det brittiska anglian Water på väg att över driften 
av malmö Vatten- och avloppsverk. 

ledningen på Va-verket ville att verket skulle för-
bli i egen regi och lade ett eget anbud, påhejad av 
fackförbundet Kommunal. Peter Stahre, på den tiden 
biträdande direktör, satt och räknade idogt många 
kvällar. en kommunal Va- organisation skulle tävla 
med världens ledande franska och engelska företag.  

det brittiska anglian Water hade billigaste anbudet.  
men socialdemokraterna förhalade beslutet i fullmäktige. 
När de vann i valet beslöt de att behålla verksamheten i 
kommunens regi. 

lösningen blev så småningom Va Syd.
Både emmanuel morfiadakis och förbundsdirektör 

anders ledskog tycker att kommunerna har vunnit på 
och vinner på att samordna sig.

– de mindre kommunerna har svårt att klara av sina 
ålägganden med de eU-direktiv som tillkommit, anser 
emmanuel morfiadakis.

 I mindre kommuner kan en enda teknisk chef få an-
svara för allt, från parker till gator, renhållning och Va.

– det blir en ohållbar situation, när det dessutom ställs 
alltmer miljökrav och särredovisningar. det är svårt att 
hitta någon som kan ta på sig allt, säger anders ledskog. 

Delad kompetens 
malmö har mycket kompetens som de mindre inte har 
möjlighet att erbjuda. Nu kan kommunerna genom Va 
Syd ha ett gemensamt data- och faktureringssystem. 

Kommunerna behöver inte anlita lika många entre-
prenörer eftersom Va Syd tillhandahåller fyra spolbila 
och annan teknisk utrustning. 

ett av de viktigaste skälen att gå samman var att 
kunna rekrytera kompetent personal. många inom Va 
- verksamheterna har varit med länge och det behövs 
en föryngring.

– det blir intressantare för kompetent personal, ex-
empelvis civilingenjörer, att arbeta i en organisation 
där det finns resurser. det blir större möjligheter att 
göra karriär internt, anser anders ledskog. 

Genom sammanslagningen har nu Va Syd 300 
anställda. en viss oro har funnits. rörläggarna har fått 
vänja sig vid beredskap såväl i lund som i malmö och 
Burlöv. det ger besparingar.

men facket är positivt. Kommunal har varit med och 
påverkat de olika processerna i samgåendet. 

– det enda jag kan klaga på är att lönen fortfarande 
är för låg för våra yrkesgrupper, säger Sune malmgren, 
tidigare facklig representant inom Kommunal.

Samordnad service
För abonnenterna har det blivit enklare. Även kundser-
vicen är samordnad. Vid problem kontaktar abonnen-
terna huvudkontoret i malmö. däremot är taxorna olika. 
Om det krävs stora investeringar i någon kommun ska 
det inte drabba de andra i form av högre avgift.

I jämförelse med andra kommuner i öriga Sverige är 
taxan låg.

– målet är att taxeökningen ska vara lägre
än om kommunerna inte slagit sig samman, säger 

anders ledskog. 
Va Syd marknadsför sig även som miljöföretag och 

håller just nu på med en dagvattenpolicy i lund. 
Va-verket i malmö har varit en föregångare med 

öppna dagvattensystem och har väckt uppmärksamhet 
i andra länder. det har varit mycket problem med över-
svämningar. Istället för att blanda dagvattnet med spill-
vatten från hushåll och industrier, eller försöka bygga ut 
ett underjordiskt system, använder man sig av vattnets 
naturliga kretslopp. det sker genom att anlägga kanaler, 
regnträdgårdar och dammar. det gör att det kommunala 
avloppsvattnet inte belastas lika hårt. 

Samarbete med Kina
Numera pågår ett samarbete med Tangshan i norra 
Kina både när det gäller avfall och dagvatten.

av omsättningen går en procent, cirka fem mil-
joner kronor till forskning, som bland annat har 
anknytning till klimatförändringarna. Genom samar-
bete med lunds Tekniska Högskola försäkrar man sig 
framtida kompetens. Fem industridoktorander 
forskar nu kring avloppsfrågor.

Nu är det fokus på att integrera eslöv och 
ta över 27 anställda. 11 arbetsgrupper är fullt 
upptagna med att samordna allt från IT-
frågor till ledningsnät.

målet är att fem kommuner ska ansluta 
sig under mandatperioden, ja emmanuel 
morfiakadis tror optimistiskt på ännu fler. 
<<

 VA Syds förbundsdirektör 
Anders Ledskog menar att 

situationen i små kommuner blir 
ohållbar när en teknisk chef får 
svara för allt från parker till VA.

Fakta:
VA SYD är ett kommunalförbund. VA-verk-
samheterna i Burlöv, Lund och Malmö ligger 
inte längre under hemkommunernas an-
svar. Hemkommunernas styrande organ har 
ersatts av förbundsfullmäktige som är det 
högsta politiska organet. Förbundsstyrelsen 
ansvarar för den löpande verksamheten. Det 
finns även tre ägarnämnder - en för vardera 
kommun, för att behålla det lokala inflytan-
det. Förbundet äger anläggningarna.
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Det är ingen engångshändelse att invånarna i Östersund 
och Skellefteå blev sjuka av sitt dricksvatten. Kommunerna 
måste jobba mer med riskanalyser. Det kravet framfördes 
nyligen i ett panelsamtal om Sveriges dricksvatten.

Av Ann-Christin Sjölander, frilansjournalist

De flesta av oss tar god tillgång till rent dricksvatten för givet. 
Men är dricksvattnet att lita på? Invånarna i Östersund och 
Skellefteå fick länge koka sitt vatten på grund av parasiten cryp-
tosporidium, som sprids i förorenat vatten (se artikel på annan 
plats i tidningen). 

Fores, forum för reformer och entreprenörskap, och Livsmed-
elsverket, anordnade nyligen ett panelsamtal i Stockholm om 
vår framtida vattenförsörjning.

Panelen enades snabbt om att det som hände i de två städerna 
var en väckarklocka. 

Johan Åström, konsultföretaget Tyréns, framhöll att kom-
munerna måste arbeta mer systematiskt med riskanalyser och 
med vattenskyddsområdena.

– De måste bli mer innovativa. Det finns nya metoder att an-
vända för att analysera risker och undersöka spridning av parasi-
ter i avrinningsområdet. 

Lena Söderberg, VD för branschorganisationen Stockholm 
Vatten, höll med. Hon påpekade att det inte finns någon bra 
sammanställning, där det framgår om kommunerna har gjort 
nya riskanalyser och åtgärdsplaner. 

– Det fungerar överlag bra med vattenförsörjningen men 
kommunerna måste ha koll på läget och det är inte alla kom-
muner som har det, även när det gäller översvämningar, sa hon 
och nämnde Norrköping som exempel. När det blev översväm-
ningar i somras stoppades tågtrafiken. Datautrustningen som 
styr trafiken hamnade under vatten. 

Hon undrade också om politikerna vågar stå upp för at skyd-
da våra dricksvattentäkter och tog Falun som exempel. Falun 
vann förra året första pris för det godaste kranvattnet i en täv-
ling, anordnad av Svenskt Vatten. Men nu har kommunen lagt 
ner just den dricksvattentäkten. Trycket på att använda den till 
annat är för stort. Invånarna vill ha den för friluftsaktiviteter.

Gunilla Glaser, chef för avdelningen för tillväxt och sam-
hällsbyggand på SKL, försvarade kommunerna. De flesta har 
rapporterat in planer hur de ska jobba med vatten. 

– 200 av 290 kommuner har ett aktivt vattenarbete. Det 
tycker jag är bra, sa hon.

Däremot ansåg hon att vattenfrågan ligger ganska långt från 
kommunledningen och tenderar att behandlas som en teknisk 
fråga och något för tjänstemännen. 

Rent dricksvatten ingen självklarhet
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Gunilla Glaser pläderade också för att kommuner, som drab-
bas av plötsliga regn, så kallade 100-års regn, ska få statsstöd. 

– Det är orimligt att varje kommun ska ta ansvar för så stora 
investeringar. 

En annan fråga som debatterades är om ytvattentäkter ska ha 
samma skydd som andra stora riksintressen. Mer än 70 procent 
av vår befolkning får råvaran till dricksvattnet från ytvatten. 

– Vi tycker att ytvattentäkter ska ha det. Det ger dem lite mer 
företräde i planeringen till skillnad från nu, sa Lena Söderberg 
och tog Göta älv som exempel. Älven är dricksvattentäkt för 
hela Göteborgsområdet. Järnvägar byggs nu ut utan att det går 
att ställa krav på vallar. Trots att tågen kan frakta farligt gods 
som skulle kunna förstöra vattentäkten, om en olycka inträffar. 

Men Gunilla Glaser, SKL, tyckte inte att det var bästa vä-
gen att gå utan att det är en fråga för kommunerna. De ska 
ha ta fram planer, sätta tryck på miljötillsyn och ha koll på 
frågorna. Då kommer de att känna ett genuint engagemang 
för att vattenförsörjningen fungerar.

Det kom också fram att medborgarna sällan vet vilket stort värde 
vatten har. 2 miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren. 
Bara värdet av produktionen av dricksvatten och avloppsrening är 2 
miljarder kronor. Sjön har också ett värde som farled, båt- bad- och 
friluftsliv. Sammanlagt ger det Mälaren ett värde på 40 miljarder 
kronor, visar en rapport från Chalmers tekniska högskola.

Kommunerna måste även skydda VA-försörjningen vid kom-
mande klimatförändringar. De kan ge häftiga regn, öka tillström-
ningen till vattentäkterna och kan orsaka föroreningar, om det inte 
finns tillräckligt med skyddsbarriärer. Avloppsreningsverk nära 
sjöar kan översvämmas och orsaka utsläpp av förorenat vatten.

Det kommer att krävas tredubbla investeringar inom vat-
tentjänstsektorn på grund av att man måste byta ut rör, åter-
investera och klimatanpassa. Något som medborgarna får 
betala i form av höjda taxor. <<

Fotnot: I panelen deltog: 
Lena Söderberg, VD, Svenskt Vatten,
Johan Åström, Tekn Dr Vattenteknik, Tyréns
Gunilla Glasare, chef för avdelning tillväxt och samhällsbyggnad, SKL 
Sofia Jöngren, politiskt sakkunnig, Landsbygdsdepartementet 
Martin Storm, avdelningschef, Boverket. 

Rent dricksvatten ingen självklarhet
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I takt med nyexploatering och förtätning, utökas an-
delen hårdgjorda ytor som ökar flödena av dagvatten. 
avrinningen går till dagvattensystem som i många fall 
inte är anpassade för ökade flöden. detta ställer hår-
dare krav på förebyggande åtgärder, där det blir allt vik-
tigare att anpassa sig efter framtida förväntade neder-
bördsförändringar. Kanske får städerna börja utformas 
efter hur vattnet beter sig, snarare än tvärtom. 

den globala uppvärmningen leder till torrare somrar 
och mer nederbördsrika vintrar. mängden regn som 
faller i Sverige förväntas öka och därmed även avrin-
ningen. Befintliga dagvattensystem är ofta underdi-
mensionerade och står chanslösa vid ökade flöden. 
Om det inte finns några alternativa vägar för vattnet 
blir det svårtt att undvik översvämning.  

För i synnerhet kustområden finns ytterligare en 
faktor att ta i beaktande; en höjning av havsnivån. Vid 
framtida extrema havsnivåer kommer det att bli svårt 
för bäckar och vattendrag att leda ut vattnet i recipien-
ten, eftersom havet kommer att stå som en mur och 
trycka tillbaka vattnet uppströms. 

Öppen dagvattenhantering att föredra
Hanteringen av dagvatten genomgår stora förändringar. 
Från att tidigare ha bestått av underjordiska system av 
statiska ledningar, har öppna dagvattenlösningar nu fått 
allt större genomslagskraft. 

Problematiken med dagvatten har blivit ty-
dligare i takt med att vi drabbas av fler och 
intensivare regn, samtidigt som andelen 
hårdgjorda ytor ökar avrinningsflödena. 

Av Maria Karlsson Green

med en öppen dagvattenhantering tas hänsyn till 
vattnets naturliga avrinningsvägar. Bäckar och diken kan 
slingra sig fram på sin väg ner till sina slutdestinationer. 
Naturliga sänkor och lågpunkter i marken kan användas 
som översvämningsytor eller fördröjningsdammar.

Öppna dagvattensystem ger dessutom ett trevligt till-
skott av levande natur och grönområden bland de till sy-
nes oändliga ytorna av grå asfalt. Fördröjning i diken och 
dammar medför minskad belastning på befintliga slutna 
system och en tryggare hantering av flöden kan uppnås.

Nytt tankesätt vid planarbetet
NSVa jobbar för att dagvattenhantering ska tas med 
i varje ny detaljplan och vid varje ny process som 
innebär ökade hårdgjorda ytor. Om det planeras för 
dagvattenhantering på rätt sätt redan i ett tidigt ske-
de kan många problem undvikas.  eftersom vatten 
inte tar hänsyn till några fastighetsgränser, så räcker 
det inte alltid att endast säkra det område som ex-
empelvis en detaljplan gäller för. det krävs ofta ett 
vidare perspektiv - vad händer nedströms respektive 
uppströms fastigheten? Hur kommer det att se ut 
om mer exploatering sker i framtiden i närliggande 
områden? dåligt planerade åtgärder kanske bara 
flyttar problemet till grannen, eller är otillräckliga för 
framtida nederbördsmönster.

Tillsammans med tjänstemän från sina sex ägarkom-
muner håller NSVa på att ta fram tydliga rutiner för att 
underlätta dagvattenhanteringen. detta kommer att 
resultera i dagvattenpolicys för respektive kommun så 
att arbetet med att ta fram lösningar kan bli enklare, 
mer konsekvent och framförallt säkrare. Färdig dag-
vattenpolicy finns för närvarande enbart i Helsingborg. 
dagvattenpolicy för landskrona och Åstorp är under 
framtagande och beslut väntas under hösten.

Öppna dagvattenlösningar att föredra
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Öppna dagvattenlösningar att föredra
Höjddata bra hjälp vid dagvattenutredning
Just nu håller NSVa bland annat på med en dagvatten-
utredning gällande sydkusten i Båstad kommun. Utred-
ningen ska användas som stöd och underlag för be-
slutsfattande i detaljplaneprocesser. 

liksom i många andra kustsamhällen finns här ing-
et utbyggt dagvattensystem, utan vattnet har tagits 
omhand genom infiltration inom de enskilda fastig-
heterna, eller avletts via diken och vägar ner till havet. 
eftersom kustsamhällen utgör attraktiva områden för 
nyexploatering kan dessa system komma att äventy-
ras i och med en ökad avrinning från hårdgjorda ytor. 
Smala gator och vägar innebär också att det inte finns 
möjligheter att lägga ner ledningar i områdena utan 
andra lösningar måste användas.

Genom att studera högupplöst höjddata har vi 
snabbt fått en bra uppfattning om var det finns låg-
punkter och innestängda områden. eftersom vatten 
följer den enklaste vägen ner mot utloppet är det 
bästa helt enkelt att utnyttja det i arbetet med nyex-
ploatering . att vara medveten om ett områdes topo-
grafi kan vara nyckeln till att undvika de konsekvenser 
som exempelvis stora mängder regn kan innebära. 
detaljerade höjdmodeller underlättar arbetet med 
höjdsättning av gator och bebyggelse så att vatten 
leds bort från fastigheterna.<<

Maria Karlsson Green är VA-ingenjör på NSVA

Om NSVA:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansva-
rar för VA-verksamheten i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. www.nsva.se

Vill du leda och utveckla arbetet 
med lokalförsörjningsfrågor i en 
stad i stark tillväxt?  

Fastighetskontoret Malmö stad söker

Lokalförsörjningschef 
Vi söker en chef till lokalförsörjningsavdelningen som har det 
övergipande ansvaret för Malmö stads lokalförsörjningsfrågor 
samt anskaffningen och förvaltningen av sociala boenden. 

Ansökan 
Välkommen med din ansökan senast den 6 november via 
malmo.se/jobb där du också finner mer information om 
tjänsten.
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I januari 2007 utsattes Falsterbonäset i Vellinge för 
inte mindre än fem extrema högvatten. Vid varje 
tillfälle steg havet 1, 2 meter över medelvattennivå 
i Skanörs hamn och översvämmade hamnplanen, 
innanför liggande strandängar och nuddade de när-
maste villaträdgårdarna. Varje gång varade den värsta 
vattendramatiken några timmar. 

Bara någon månad senare  uppdrog Kommun-
styrelsen åt berörda förvaltningar att upprätta en 
handlingsplan för skydd mot översvämningar. Nu 
fem år senare börjar planen bli möjlig att genomfö-
ra. ett förslag har nyss varit ute på remiss och någon 
gång under hösten beräknas ett politiskt beslutat 
åtgärdsprogram föreligga.

Förslaget till handlingsplan har bland annat föregåtts 
av flygfotograferingar, fältmätningar  och upprättande 
av en mycket detaljerad terrängmodell. Studier av på-
verkan på naturmiljön har genomförts tillsammans 
med länsstyrelsen i Skåne. På uppdrag av kommunen 
har SmHI beräknat förekomsten av tillfälliga lokala hög-
vattennivåer i framtiden.

Tillfälliga extrema högvatten i kombination med höjda havsnivåer är ett stort hot i Vellinge 
kommun. Nu byggs det första fysiska skyddet mot översvämningar. 600 meter gång-och 
cykelväg i Skanör höjs med dryga halvmetern. 

Av Bitte Nord, frilansjournalist

en inventering av grundvattennivåerna och kart-
läggning av låga marknivåer har påbörjats. Högt 
grundvatten är en del av problematiken som följer 
med höjda havsnivåer. Överväganden av vad som ska 
skyddas av bebyggelse, infrastruktur, rekreationsmark 
och stränder har gjorts.

Konsulter har utifrån givna förutsättningar lokaliserat 
de befintliga anläggningar som kan användas i ett bar-
riärsystem mot översvämningar – i huvudsak sanddy-
ner och vägbankar - samt preciserat omfattningen och 
sträckningarna för skydd som behöver nyanläggas.

– På 100 års sikt behöver den västra delen av Falster-
bohalvön ett dubbelt vallsystem. en yttre vall utmed 
kustlinjen och en inre intill bebyggelsen. den östra de-
len räknar vi med att klara med hjälp av ett enkelt vall-
system, berättar stadsbyggnadsdirektör Hans Folkesson.

att döma av vad man vet i dag behöver de här upp till 
ett par mil långa vallanläggningarna inte påbörjas förrän 
om cirka 20 år. med undantag för ett par kortare sträckor

ett av undantagen är den ovan nämnda gång-cykel-
vägen i Skanör . På en sträcka av 600 meter ska den 
höjas med 70 centimeter för att inte översvämmas vid 
tillfälliga högvatten. det bygget påbörjas redan nu. 
Vägbanken hamnar efter höjning på 2, 1 m.ö.h.

eftersom gc-vägen går genom att känsligt natur-
område, som skyddas av bestämmelser i miljöbalken, 
har tillståndsprövningen varit omfattande. Kommunen 
har måst söka dispens för såväl markavvattning som 
strandskyddsbestämmelser och naturreservatsföre-
skrifter. dessutom har väghöjningen krävt samråd en-
ligt Natura 2000 bestämmelserna. 

Troligen behöver ytterligare en etapp i vallsystemet 
byggas de närmaste åren. en annan åtgärd som verk-
ställs i det korta perspektivet är kravet på att nya bygg-
nader inte får uppföras lägre än 3,5 m ö h.

enligt kommunens beräkningar kommer de pla-
nerade åtgärderna mot översvämningar och höjda 
grundvattenivåer att kosta  mellan 250 - och 300 mil-
joner. därtill kommer årliga kostnader för till exempel 
sandpåfyllning av sanddynerna.

– det är inte stora pengar sett till de värden som ho-
tas, säger Hans Folkesson. enbart fastighetsvärdet på 
Falsterbonäset uppgår till 25 miljarder kronor.<<

Falsterbohalvön
•	 Falsterbohalvön i Vellinge kommun ligger  vid Östersjöns ut-

lopp i Öresund och har ett mycket utsatt läge för högvatten.

•	 Två tredjedelar av Vellinges befolkning, ca 21 000 perso-
ner, bor på Falsterbohalvön.

•	 Huvuddelen av bostadsbebyggelsen på Falsterbohalvön lig-
ger på nivåer mellan 1,5 och 3 meter över havet. 

•	 Vattennivån i havet kan idag stiga från -1 meter till + 1,2 meter 
på mindre än ett halvt dygn vid ett hastigt väderomslag. 

•	 Under påverkan av klimatförändring kan medelvatten-
nivån i havet därutöver ha stigit med 1 meter om 100 år. 
Följden blir översvämningar vid de regelbundet återkom-
mande högvattensituationerna. 

Vellinge prövar invallning

Efter



Vellinge prövar invallning

Flommarna före och efter översvämning. 
Markerna längs stranden väster om Falsterbo 
kallas sedan gammalt för Flommen. Här finns 
ett säreget komplex av revlar, laguner, havs-
vikar och strandängar.

Före
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Hon tyckte att badet borde fräschas upp och bli en samlingspunkt 
för ungdomar, skrev hon i ett medborgarförslag till kommunen. 

– det är roligt när en ung tjej är så framåt och vill åstad-
komma något. det måste vi ta vara på. Hon är ett föredöme 
för andra ungdomar som ser att det går att påverka kom-
munen, säger kommunekolog Håkan lundberg som varit 
projektledare för upprustningen. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande muharrem demirok  
tycker också att det är roligt att Johannelundsbadet rustats upp.

-I vår nämnd handlar det ofta om stora infrastruktursatsningar, 
asfalt, byggnader och annat hårt. Självklart viktigt och intressant, 
men det känns extrakul att också satsa på de mjuka områdena.

För utformningen av platsen har landskapsarkitekt Carl 
Blomqvist ansvarat. den sandstrand som fanns har förbättrats.
men framför allt har  kommunen grävt en ny lagun där vattnet 
är grundare. där finns också en träramp ner mot vattnet.

– Vi har satsat på att göra badplatsen tillgänglig och bli en 
mötesplats för alla, förklarar Håkan lundberg. Och det är viktigt 
att barnen kan känna sig säkra här.

På en liten ö växer två stora pilträd och genom en smal kanal 
innanför ön kan Stångåns vatten passera in mot lagunen. 

emilia Gauffin föreslog även beachvolleybollplan och 
glasskiosk. det har blivit två planer vid sidan om badet och en 
glasskiosk finns på plats under sommaren .

Nya badbryggor med trappstegar, en grillplats med bänkar 
och bord samt nya utrullade naturgräsmattor ingår i tvåmil-
jonerssatsningen. Även buskar och planteringar ingår för att 
skärma av buller och avgaser från Brokindsleden.

– Vi har byggt gåsräcken så att inte gässen ska kunna gå från 
vattnet till gräset. Och badvattenkvalitén har varit godkänd hela 
sommaren, säger Håkan lundberg.<<

Källa: linköpings kommuns tidning dialog

Emilia fixade badplatsen

Linköpings nyupprustade badplats 
Johannelund vid Stångån är resultatet av 
ett förslag från 14-åriga Emilia Gauffin.
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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 rörelse-
planering. Vectura löser komplexa transportutmaningar och står för ett unikt kunnande 
i samspelet mellan transportslagen. Vi hjälper våra kunder att utveckla hållbara trans-
portsystem 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. 

Vinster för oss i dag och för 
våra barn i morgon
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 D en 18 aprIl kontak tar landstingets smittskyddsenhet 
(Sme) Skellefteå kommuns bygg- och miljökontor 
(BmK) via telefon. Smittskyddsenheten meddelar 
att man efter provtagning inom sjukvården kunnat 

konstatera ett antal fall av Cryptosporidiuminfektion. många 
personer (cirka fem/dygn under den föregående veckan) har 
sökt sjukvård för mag- och tarmsymptom. Symptomen (feber, 
ont i magen) stämmer inte helt överens med vinterkräksju-
kan. denna spridning gör att smittskyddsenheten misstänker 
dricksvattnet som smittbärare. 

ett antal nyckelpersoner kallas till ett samordningsmöte för att 
ta fram riktlinjer för ett krisscenario. en krisledningsorganisation 
upprättas med representanter för kommunledningskontoret, 
tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret, smittskyddsläkaren 
och Skellefteå lasarett. 

Åtgärder för ett worst case scenario förbereds, bland annat detta:

•	 Presstjänst för kontakter med media planeras.
•	 Kontakter med kollegor på Östersunds kommun etableras.
•	 Faktasida på webben om Cryptosporidium och hur man ska 

hantera dricksvattnet förbereds. en ”Frågor och svar”-sida 
utifrån erfarenheterna från Östersund läggs upp.

•	 länkning till ett webbformulär som Smittskyddsinstitutet 
tillhandahåller börjar förberedas. Via detta formulär hop-
pas man kunna fånga upp dem som inte har sökt sjukvård. 
Skulle det visa sig att smittan inte kommer från vattnet så kan 
problemet vara relaterat till livsmedel. då kan det fortfarande 
vara aktuellt att använda webbformuläret.

•	 Planering över hur de sociala medierna bäst kan användas. 
Förberedelse för hur kommunen med kort varsel kan sätta in 
annonser i tidningarna. Syftet med annonseringen är att upp-
lysa om vattenhantering samt att berätta om webbenkäten. 
Interninformation förbereds.

•	 Kundtjänst förbereder upplysningscentral och har höjd 
beredskap att hantera frågor via Facebook. 

Skellefteå kommun  går ut med rekommendationen att koka 
kranvattnet. detta publiceras på kommunens hemsida och 
distribueras ut till nyhetsredaktionerna via Newsdesk. 

Informationsenheten på kommunledningskontoret övertar 
informationsansvaret; ytterligare webbinformation och press-
meddelanden förbereds och kundtjänst förbereder sig på att 
besvara allmänhetens oroliga frågor. 

en ”dagbok” över kriskommunikation och tekniska åtgärder under perioden 18 april – 6 juli dokumenterar 
föroreningsproblematiken gällande Skellefteås dricksvatten. Här presenteras en förkortad version.

Sammanställt av Skellefteå kommuns informationsavdelning. En längre version finns på kommunens hemsida.
Foto: Barbro Lasron

Dagbok för krishantering

tEMA Vatten

 skellefteå:
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ett krisledningsrum upprättas på kommunledningskontoret. 
Krisledningens uppgift är att leda, samordna och dokumentera 
arbetet med krisen. ett viktigt verktyg i krisledningens arbete 
är WIS (webbaserat krisinformationssystem) som används dels 
som intern dagbok och dels för att informera länsstyrelse, andra 
kommuner, myndigheter m fl. alternativa scenarier om proble-
met inte beror på dricksvattnet diskuteras intensivt.

•	 Vaa-avdelningen (vatten, avfall och avlopp) på tekniska 
kontoret sonderar tekniska lösningar för att eliminera even-
tuella parasiter i vattenverket.

•	 en del försiktighetsåtgärder vidtas – bland annat stängs baden 
i eddahallen och Örjanshallen. 

•	 en vattencistern ordnas för lasarettets dricksvattenförsörjning
•	 Vattentankar från VaKa-gruppens (Vattenkatastrofgruppen) 

nödvattenlager i luleå börjar levereras till äldreboenden, 
större förskolor och prioriterade gruppboenden.

Tekniska kontoret påbörjar orsaksutredning med kontroll av 
ledningsnät samt drift av vattenverk. ytterligare Cryptosporidum-
prover tas bl.a. på inkommande vatten till Tuvans reningsverk. 

Webbinformationen kompletteras och rutinerna vässas. 
Webbenkäten har redan på eftermiddagen fått över 2000 svar. 
eftersom påskhelgen närmar sig planeras jour och bemanning 
under de lediga dagarna.Svaren på webbenkäten fortsätter att 
strömma in.  denna kartläggning är ett viktigt instrument för både 
smittskyddet och Vaa-avdelningen i arbetet med att försöka 
spåra smittan. många verksamheter, däribland Vaa-avdelningen, 

kundtjänst och informationsenheten ställde i ordning beredskaps- 
och tjänstgöringslistor inför långhelgen. en viktig uppgift blir att 
bevaka och kommentera de sociala medierna – dels kommunens 
egen Facebooksida, dels Norrans artikelkommentarer.

det konstateras att det handlar om Cryptosporidium Hominis, 
dvs. samma art av parasit som i Östersund.Budskapet till all-
mänheten blir nu att förbereda sig på en långvarig period med 
kokning. ett annat budskap är att vattenkokningen ger effekt – 
antalet insjuknade börjar sjunka.

epidemikurvan går kraftigt neråt och det bevisar att vat-
tenkokningen ger effekt. Tusentals Skelleftebor tros ha haft 
Cryptosporidium sedan utbrottet. lasarettet är fullbelagt. 

den tidigare akutfasen övergår i en arbetsfas. dagliga avstäm-
ningsmöten fortsätter med Skellefteå kommun, landstinget, 
Smittskyddsenheten m fl. man överväger en avtrappning av 
presskonferenser och att pressmeddelanden inte behöver skickas 
ut under helgerna förutsatt att inget speciellt inträffar. Bygg- och 
miljökontoret lämnar in en anmälan om misstänkt miljöbrott.

Kommunstyrelsen fattar det formella beslutet om att rekom-
mendera tekniska nämnden att köpa in UV-anläggningar.

Vattenkokningen ger effekt – allt färre insjuknar.
Under hela denna vecka har ytterligare prover tagits, men 

ingen parasit har upptäckts. experterna i den nationella VaKa-
gruppen (Vattenkatastrofgruppen) berättade att det kan vara 
oerhört svårt att hitta Cryptosporidium. I Östersund fick de 
emellertid positiva provsvar i princip hela den aktuella perioden. 
På måndag 2 maj har 11 997 personer svarat på webbenkäten 
och 5 930 har uppgett att de haft magsjukesymptom sedan den 

Dagbok för krishantering



Aktiviteter och resultat med anledning av 
Cryptosporidiumepidemin i Skellefteå: 

Riks- och regionnivå:  
Ökat fokus på dricksvattnets betydelse i samhället.

Ökad medvetenhet om hot och risker vad gäller dricksvatten-
burna parasitutbrott.

Ökat intresse för Skellefteå kommuns hantering av Cryptosporidiu-
mepidemin: Krisledning, media- och informationshantering, med-
borgare och kunder, näringsliv, turism, tekniska aktiviteter m.m..

Ökat fokus på VaKa-gruppens arbete (VaKa - Nationell vat-
tenkatastrofgrupp).

Ökad medvetenhet om va-branschens möjligheter och vilja att 
hjälpa till över kommun- och regiongränser.

Kommunal nivå:  
Kommunens krisberedskap prövas i skapt läge under lång tid.

Bra och förstående dialog med: - medborgare och kunder, närings-
liv, turister - Västerbottens läns landsting, smittskyddsläkaren, SmI 
(smittskyddsinstitutet) media m.fl.

Samordnad renspolning av hela dricksvattennätet som hör till 
vattenverket abborren. 

Samordnad tömning och rengöring av alla reservoarer som hör 
till vattenverket abborren och tillhörande distributionsområde. 

Samordnat utredningsarbete som prioriterar kommande drift- och 
underhållsarbete i berörda ledningsnätsområden.

Funktionsgenomgång och anpassning av befintligt vatten-
verk, för att bereda möjlighet för ytterligare en skyddsbarriär, 
en UV-anläggning.

Funktionsgenomgång av närmare 250 brandposter och avstäng-
ningsventiler, inom vattenverket abborrens distributionsområde.” 
<< Sammanställt av Skellefteå kommuns informationsavdelning. 
En längre version finns på kommunens hemsida.

tEMA Vatten

första april. det finns nu 95 bekräftade fall av Cryptosporidium i 
avföringsprover från sjuka patienter sedan den 15 april.

UV-anläggningar finns i Växjö och i Stockholm (Norrvatten). 
Nedmonteringen av dessa anläggningar för att flytta dem till 
Skellefteå startar .

med anledning av vattensituationen träffas Skellefteå kom-
mun, destination Skellefteå och olika entreprenörer och diskute-
rar olika idéer som ska underlätta för besöksnäringen att ta emot 
besökare på ett bra sätt. Personliga besök hos företag, hjälp med 
information, skyltar och utbildning tas upp som förslag.

måndag 9 maj stängs webbenkäten. Cryptosporidiumsmit-
tan i Skellefteå konstateras vara Sveriges näst största. Inom 
ramen för bygg- och miljökontorets utredning för att hitta käl-
lan till utbrottet begär man in uppgifter från tekniska kontoret. 
BmK utreder också olika avloppsanläggningar och beställer en 
utredning från SmHI för att analysera strömningar i Skellefte älv.

montering av UV-anläggningarna är igång. Tekniska kontoret pla-
nerar för en utökad framtida provtagning av mikroorganismer dels i 
vattenverket men också på avloppsreningsverket i Tuvan.Klorhalten 
sänks ett tag till på grund av provtagning av indikatorbakterier.

Klorhalten är normal igen – men kokningspåbudet kvar-
står. ledningsnätet mellan abborrverket och reservoarerna 
på Solbacken är okej.

Fredag 27 maj
VaKa har inte längre jourberedskap. Kontaktpersoner finns 

som back-up. arbetet med intrimning och optimering av ab-
borrverket pågår.
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KoNtAK tA ANNoNsAVDelNiNgeN
Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09 
Mail: info@irmermedia.com

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

Vill du påverka dem att välja din 
produkt eller tjänst?
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Under sommarmånaderna juli och augusti är risken för kraftig intensiv nederbörd som störst. För att minska risken 
för översvämningar i städerna, arbetar SmHIs prognos- och varningstjänst med att förbättra sina prognoser.

 Av Sten Lindell

Hur många skyfall går det på en sommar…?

Tabell 1.  
Nederbördsrekord från Svenska automatstationer perioden 1995–2008

Varaktighet Datum Station Mängd [mm]

15-min 2000-07-05 daglösen 40.2

30-min 2000-07-05 daglösen 57.9

45-min 2000-07-05 daglösen 61.1

60-min 2000-07-05 daglösen  61.5

2-tim 2000-07-05 daglösen 90.9

3-tim 2000-07-05 daglösen 91.3

4-tim 2002-07-20 Kerstinbo 90.4

6-tim 2002-07-20 Kerstinbo 92.3

12-tim 2002-07-21 Kerstinbo 99.6

24-tim 1999-08-16 Hallands Väderö 125.3

48-tim 2002-07-22 Kerstinbo 151.3

96-tim 2002-07-23 Kerstinbo 175.8

Grunden för pro gnoserna  är ett väl fungerande obser-
vationssystem av meteorologiska parametrar. SmHI har 
sedan mitten av 1990-talet byggt ut sitt nät av automa-

tiska väderstationer. Från ca 120 stationer mäts nu nederbörd 
varje kvart. Temperatur, vind, luftfuktighet och lufttryck mäts 
varje timme. För första gången har nu även dessa mätserier med 
kvartsobservationer av nederbörd analyserats. 

I tabell 1 visas de absolut största nederbördsmängderna som 
mätts under perioden 1995 – 2008 på någon av SmHIs automat-
stationer. Observera dock att större dygnsnederbörd har mätts 
även tidigare från manuella stationer.

När är regnen intensivast?
Under perioden har totalt 95 skyfall registrerats då minst 15 mm 
fallit på en kvart på någon station. Figur 1 visar när under dygnet 
dessa fall inträffade.

det framgår att de intensiva skyfallen kan inträffa under dyg-
nets alla timmar men de är mindre sannolika under tidig morgon. 
Vanligast är att de förekommer på eftermiddagen och kvällen.

Figur 2 visar när under året det är vanligast med korta intensiva 
regn. det tidigast under året observerade ”skyfallet” inträffade den 
6 juni och det senaste den 1 oktober. dessa regn är alltså ett som-
marfenomen och är vanligast under andra hälften av juli.

tEMA Vatten

Figur 2. 
Tid under året då det regnat minst 15 mm på 15-min 

Figur 1. 
Tid på dygnet (UTC) när det regnat minst 15 mm på 15-min. 
Svensk normaltid = UTC + 1 timmar.
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Hur vanligt är det med intensiva regn?
Begreppet återkomsstid är ett sätt att beskriva hur ofta en viss 
observation förekommer. med 15-min regn med återkomsttid 
10 år avses att mängden nederbörd med 15 minuters varaktig-
het uppnås eller överskrids i genomsnitt en gång vart 10:e år. 
Sannolikheten att ett 10-års regn inträffar nästa år, eller vilket 
enskilt år som helst, är 10 %. Sannolikheten att ett 10-års regn 
inträffar någon gång under de närmaste 10 åren är 63 %. det är 
alltså större sannolikhet att ett 10-årsregn överskrids än under-
skrids någon gång de närmaste 10 åren.

	  

Hur många skyfall går det på en sommar…?

Tabell 2. 
Återkomsttider av regn med olika varaktigheter. medelvärden för Sverige.  

       Återkomsttid

Sundsvall planerar för framtiden
Sundsvalls kommun gav inom projekt Klimatanpassa Sundsvall 
SmHI i uppdrag att analysera återkomsttider av nederbörd. Ut-
redningen inriktades på att ta fram nederbördsmängder med 
10 års återkomsttid i och omkring Sundsvall. Såväl dygnsneder-
börd som 1-timmes nederbördsdata analyserades. det gjordes 
även en uppdelning i säsongerna vår, sommar, höst och vinter 
för att se hur återkomsttiderna förändras över året. resultatet 
visade att intensiv 1-timmesnederbörd är mest frekvent under 
sommarperioden liksom det är i övriga landet, figur 2, medan 
höga dygnsnederbördsnivåer kan förekomma i Sundsvallsom-
rådet såväl sommar som höst.

Vattendraget Selångersån mynnar i Sundsvallsfjärden och flyter 
igenom de centrala delarna av staden. För att få information om 
det aktuella hydrologiska läget med prognoser för de komman-
de dygnen har Sundsvall tillgång till ett system för hantering av 
översvämningsrisker. Högvattensystemet tillhandahåller dagliga  

Går det att göra prognoser på kort och intensivt regn?
det är idag mycket svårt att göra prognoser på intensivt regn. 
Vilket inte minst årets sommar har visat på där det varit be-
svärligt att exakt förutsäga var det kommer att falla skurar. 
Väderutvecklingen kan vara mycket lokal och väderförlop-
pen är snabba. men de meteorologiska prognosmodellerna 
utvecklas successivt för att ge mer detaljerad information och 
modellutvecklingen går mot mer och mer högupplösta – eller 
geografiskt detaljerade – modeller. de analyser som nu görs 
med dessa modeller visar att de är bättre på att beskriva den 
samlade nederbördsmängden även vid intensiva regn. däre-
mot är det fortfarande svårt att exakt beskriva var nederbörden 
kommer att falla. med högupplösta modeller tillsammans med 
en sannolikhetsbedömning finns det förutsättningar att inom 
några år bättre beskriva risken för ett område att drabbas av 
korta intensiva regn. <<
Sten Lindell är produktchef Infrastruktur & Energi, SMHI

prognoser av vattenståndet längs Selångersån genom samhället. 
Vattenståndsprognoserna baseras på väderprognosen tillsam-
mans med en hydrologisk modell som beskriver lagringen av 
vattnet i mark, sjöar och eventuellt snötäcke. dessutom ingår en 
modell som beskriver vattenståndsutvecklingen i Sundsvallsfjär-
den. Förutom att få en daglig prognos på vattenståndsutveck-
lingen kan kommunen även genomföra scenarieberäkningar 
för historiska och statistiska flöden samt flöden beräknade med 
hänsyn till klimateffekter. modellerna drivs och förvaltas av 
SmHI:s prognos och varningstjänst och vid risk för höga nivåer 
kan SmHI stödja arbetet i kommunen med detaljerade progno-
ser för vattenståndsutvecklingen i Selångersån.

Figur 3. Högvatten - systemöversikt

Varaktighet 1 år 2 år  5 år 10 år 20 år 50 år

15-min 6.7 8.7 11.2 13.1 15.0 17.6

30-min 9.1 11.7 15.3 18.0 20.9 24.7

45-min 10.4 13.4 17.4 20.6 23.9 28.5

60-min 11.4 14.5 18.8 22.2 25.8 30.7

2-tim 14.4 18.0 22.9 26.8 30.8 36.2

3-tim 16.5 20.3 25.6 29.6 33.8 39.4

4-tim 18.2 22.2 27.8 32.2 36.7 42.9

6-tim 21.0 25.5 31.6 36.2 41.0 47.3

12-tim 26.3 32.0 39.3 44.7 50.1 57.0

24-tim 31.8 38.6 47.2 53.4 59.5 67.3

48-tim 38.1 45.8 55.6 62.6 69.4 78.1

96-tim 47.6 56.8 68.6 77.3 85.6 96.3
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En helt ny Plan- och Bygglag trädde i kraft den 2 Maj i år. Man 
kan diskutera hur stora förändringarna egentligen är, men lag-
stiftarna har valt att helt kasta om lagens disposition och ändra 
språket i paragrafer som förts över till den nya lagen. Den som 
har varit med ett tag vet att det går att göra lagreformer med ett 
kommatecken varför det finns all anledning fundera över hur 
den nya lagen är tänkt att fungera.

Boverket har på sin hemsida en ”kunskapsbank” som med 
modern sökteknik snabbt ger både korta sammanfattningar och 
rejäla fördjupningar av lagens innebörd. Även direkt koppling till 
paragrafernas lydelse erbjuds den kunskapssökande. Svensk bygg-
tjänst har därutöver tagit initiativ till en handbok. Boken heter 
PBL 2010, men handlar likväl om den lag som trädde i kraft 2011. 
Författare är Nancy Mattsson och Carl-Gustaf Hagander.

Låt mig först som sist säga att jag absolut rekommenderar var 
och en som är engagerad i plan- och byggprocessen att skaffa bo-
ken. Även om jag fortsättningsvis redovisar vissa invändningar är 
boken oumbärlig för de som vill försöka förstå den nya lagen. Jag 
tänker inte här ta upp kritik av reformen utan enbart diskutera 
hur man ska förstå dess tillämpning.

låg kunskapsnivå
När den ursprungliga PBL trädde i kraft 1987 hade dessförinnan 
bedrivits en massiv utbildningsinsats. Jag sa efteråt att ”aldrig 
hade så många kunnat så mycket om svensk bygglagstiftning”. 
Denna gång har lagstiftningsprocessen bedrivits snabbt och 
något motsvarande genomslag av utbildning har inte uppnåtts. 
Kunskapskällor som Boverkets kunskapsbank och den aktuella 
handboken är därför viktiga.

Det som framför allt skiljer handboken från kunskapsbanken 
är att man gått utanför det som direkt berörs av lagens paragrafer. 
Författarna tar på ett kunnigt och fylligt sätt upp frågor såväl om 
exploateringsavtal som om kopplingar till annan lagstiftning – 
inte bara till miljöbalken utan även andra lagar. De pekar väldigt 
tydligt på de problem i kopplingen mellan PBL och Miljöbalken 
som även efter reformen är olösta.  Skrivningarna om Miljöbal-
ken har gjorts av Peggy Lerman. Författarna harangerar henne 
i förordet – med all rätt, ty de redovisningarna höjer påtagligt 
handbokens värde. Kopplingarna mellan PBL och miljöbalken 
är svårhanterliga för att uttrycka det milt. Den som ska försöka 
förstå behöver all vägledning.

oumbärliga utblickar
Det är inte minst dessa utblickar som gör boken oumbärlig. 
Myndigheterna vågar inte på samma sätt gå utanför sina noga 
utstakade revir.

Huvuddelen om att tillämpa PBL, med Nancy Mattson som 
författare, är både fyllig och kunnigt skriven.  Störst utrymme 
har frågorna om bygglov och byggtillsyn. Det är helt logiskt av 
två skäl. För det första så är det i dessa frågor den nya PBL innebär 
störst förändringar. Jag skrev att jag inte tänkte recensera lagen, 
men jag måste uttrycka min tillfredsställelse med att missfostret 
Byggnadsverkslagen nu avvecklas. Det andra skälet till att det är 
logiskt med stort utrymme för lagens byggfrågor är handbokens 
målgrupp. Målgruppen är de som utanför den professionella kret-
sen kommer i kontakt med samhällsbyggnadsfrågor genom egna 
byggprojekt eller projekt man har synpunkter på. Jag tycker dock 
författarna är lite för blygsamma i den målsättningen. Även om 

Jag rekommenderar absolut var och en som är engagerad i plan- och byggprocessen att skaffa boken. 
den är oumbärlig för den som vill försöka förstå nya PBl.

Av Gösta Blücher
Foto: Barbro Larson

HaNdBOK FÖr Nya PBl

”Skaffa boken!”
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den inte är en handbok i handläggning av plan- och byggärenden 
har nog alla som är professionellt verksamma med sådana frågor 
stor glädje av att ha boken i sin bokhylla.

Så till några invändningar mot vad författarna skriver. Boken 
ger en värdefull bakgrund till hela lagstiftningskomplexet och 
hur det utvecklats från babylonisk tid. Författare till detta avsnitt 
är Carl-Gustaf Hagander. Han ska ha en eloge för detta, men tar 
naturligtvis också risker. Jag tar här upp några invändningar mot 
historieskrivningen.

Författarna skriver att PBL 1987 kom att präglas av de värde-
ringar som rådde under 1970-talet. Detta stämmer inte alls. PBL:s 
plansystem är så långt från 70-talsvärderingar man komma kan. I 
direktiven till bygglagutredningen 1968 skisserades ett strikt hie-
rarkiskt plansystem med bindande planer på kommunnivå, kom-
mundelsnivå fram till den slutliga detaljplanen. Så blev det inte 
alls. Departementschefen skriver i propositionen: ”(Plansystemet) 
bör utformas med en hög grad av flexibilitet… Mot bakgrund 
av detta synsätt finns det inget skäl att i PBL skapa flera olika 
planformer med likartad verkan… Plansystemet måste ha både 
ha framåtsyftande, offensiva inslag och ge möjlighet att snabbt 
behandla uppkommande nya situationer… Plansystemet måste i 
denna situation fungera som hjälpmedel och inte ett svårforcerat 
hinder, byggt på felaktiga eller tidigare okända förutsättningar. 
Jag anser därför att övervägande skäl talar för att några tvingande 
bindningar mellan planerna inte bör finnas.” 

Sverige fick genom PBL ett flexibelt plansystem med bara två 
planformer - en framåtblickande kontinuerligt omprövad icke 
bindande plan och en juridiskt bindande med preciserad tidshori-
sont. Ett plansystem som i sin flexibilitet är internationellt unikt.

Felaktiga tidsreferenser
Nu refererar författarna till frågor om medborgarinflytande när 
man talar om 70-talsvärderingar. Visserligen inträffade Almstri-
den 1971, men dagens krav på programsamråd för detaljplaner och 
krav på att samråden ska innebära reellt inflytande hänför sig till 
lagändringar 1996 efter att marknaden tagit över bostadsbyggan-
det. PBL 2011 innebär en viss reträtt i frågorna om medborgar-
inflytandet, men en hänvisning till 70-talet ger referenser till ut-
svängda byxor, missljudande proggmusik och andra konstigheter 
som hörde 70-talet till. PBL 1987 förtjänar en bättre runa.    

Författarna skriver att ett avgörande steg i överförandet av 
makten över markanvändningen från ägare till samhället togs 
1972 när rätten till glesbebyggelse togs bort. Det var förvisso ett 
viktigt steg när all bebyggelse skulle prövas vara lämplig innan 
den fick tillkomma. Reformen utgjorde grunden för kommunö-
versikterna, som trots att de var frivilliga snabbt erövrade kom-
munernas acceptans. Den kom därigenom också att bädda för 
de obligatoriska översiktsplanerna, men det verkligen avgörande 
steget i maktbalansen mellan samhälle och markägare togs 1947 
när tätbebyggelserätten togs bort. Det var en verkligen drama-
tisk förändring, som innebar att kommunerna helt kunde be-
stämma var, när och hur ny bebyggelse skulle få uppkomma i 
Sveriges tätorter. Det finns många planerare i min generation 
som har trott att det var då vi fick det kommunala planmono-
polet. Det hänför sig dock till stadsplanelagen 1907, men hade 
då sin udd enbart riktad uppåt mot staten. Det ät med tanke på 
storleken i förskjutningen av maktbalansen intressant att kon-
statera att den genomfördes i partipolitisk enighet.

Så några smärre randanmärkningar. Författarna räknar upp ett 
antal omständigheter då detaljplan ”i första hand ska upprättas”. 
Detaljplan ska då alltid upprättas. Dessutom finns andra åtgärder 
då plankravet slår till. De skriver att möjligheterna till att ge dis-
pens från detaljplan minskades genom PBL. Det är nog riktigare 
att säga att de togs bort, ty dispenserna kunde avse helt bortseende 
från lagens plankrav och gällande planbestämmelser. Det var så 
IKEA vid Kungens kurva i Huddinge kom till. Avsikten med 
mindre avvikelse var ändå att man skulle hålla sig inom nån slags 
rimlig tolkningsmån, även om avsaknaden av kontroll annat än 
vid överklagande inneburit saftiga övertramp. 

Beskrivningen av grundlagsförändringarna kopplade till PBL 
är felaktig. Den förändring författarna nämner genomfördes först 
1994 och föranleddes av en önskan från regeringen att kunna va-
riera bygglovplikten genom översiktsplan. Den har dock inte bli-
vit tillämpad. Hade den funnits före PBL-reformen hade mycket 
parlamentariskt spektakel kunnat undvikas.

Boken avslutas med ett omfattande avsnitt med rubriken ”För-
klarade ord”. Ett alldeles utmärkt initiativ som ytterligare förhöjer 
bokens värde, men även dessa fylliga ordförklaringar innebär na-
turligtvis risk för anmärkningar. När man förklarar ordet ”Plan-
monopol” skriver man att ”i vissa undantagsfall kan regeringen 
tvinga en kommun att upprätta en detaljplan för ett visst ända-
mål. Detta har dock aldrig hänt”. Jo, det har det visst. En gång. 
Ibland säger man att en gång är ingen gång, men rätt ska vara rätt. 
Solna tvingades på en stadsplan för postterminalen i Tomteboda.  
Regeringens möjlighet att tvinga en kommun infördes efter en 
livlig riksdagsdebatt om stadsplanelagen 1931. Stockholms borg-
mästare Carl Lindhagen, som också var riksdagsman, hävdade att 
detta hittade regeringen på för att lättare kunna exploatera statlig 
mark i Stockholm. Han hade sannolikt rätt.

Bred och fyllig redovisaning
Är det något som saknas? Redovisningen är både mycket bred 
och fyllig, men jag skulle ha önskat mig en vidare diskussion 
av överklagandesystemet. Det är ändå en dramatisk förändring 
när man plockar bort regeringen ur instansordningen och helt 
hänvisar den missnöjde till domstolar. Utan tvekan ett tidens 
tecken där juridiken tar över från politiken. Jag begär inte att 
författarna ska ta ställning till om det är bra eller dåligt, men jag 
hade gärna sett förändringen uppmärksammad i boken.

Till slut. En utmärkt, värdefull och nödvändig bok som också 
borde användas i alla högskoleutbildningar som inriktas på sam-
hällsplanering och byggande.<<

Gösta Blücher är arkitekt SAR/MSA och tekn dr  och har bl a varit 
generaldirektör på Boverket och adjungerad professor vid Blekinge 
tekniska högskola.
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Notiser

Årets kommunaltekniker
Kommunal-Tekniska Föreningen har till Årets Kommunaltekniker 
2011 utsett Per lagheim. Utmärkelsen delads ut vid föreningens 
årskongress i linköping.

motiveringen lyder:

Per Lagheim har startat upp och under sex år som sammankallande 
utvecklat ett nätverk för bygglovsverksamheten i Stockholmsregio-
nen. Per har med ihållighet, engagemang, idérikedom, besluts-
mässighet och långsiktigt strategiskt tänkande gjort samarbetet i 
nätverket möjligt, produktivt och växande. Nätverket, som kallar 
sig Bygglovalliansen, har tillsammans tagit fram en högskolekurs i 
samarbete med KTH (”Bygglov i praktiken”), har tagit fram gemen-
samma nyckeltal, tagit fram praktiskt gemensamt informations-
material till bygglovsökanden, gör gemensamma kundenkäter 
mm. Under hans tid har det utvecklats från sex deltagande kom-
muner till nu arton och varit ett föredöme för kommunaltekniskt 
samverkan inom myndighetsutövning. 

Årets MEX-dagar
Jönköping  30 november – 1 december 2011.

Ur programmet: 

- exploateringsprocessen, från tanke till handling
- exploateringsprocessen, genomförande i praktiken
- Hållbart byggande
- PBl och exploateringsavtal
- markupplåtelser

Välkomna!

MEX-kommittén

Årets Kommunaltekniska 
projekt
Till Årets Kommunaltekniska projekt 2011 utsågs 
Geen citizens of europe, Umeå. 
Utmärkelsen mottogs av projektsamordnarna emma Ödling 
och Ida lundström.

Föreningens motivering:

Årets kommunaltekniska projekt heter GREEN CITIZENS OF EUROPE. 
Det har startats av Umeå kommun som tillsammans med samar-
betspartners inom regionen och internationellt utvecklar nya idéer 
som ska göra det lättare och roligare att leva mer hållbart. Syftet med 
projektet är att främja hållbart boende och resande i Umeåregionen 
och utveckla en organisation som stöd i det arbetet. Ett flertal både 
nya innovativa metoder och tekniker samt beprövade metoder i nya 
miljöer för att främja hållbart resande och boende prövas och utvär-
deras för lämpliga målgrupper inom ramen för projektet. 

Projektet innehåller ett stort antal aktiviteter indelade i ett antal ak-
tivitetsområden varav de viktigaste är motivation och medvetande-
görande och miljövänligt resande. Kommunernas och kommunal-
teknikens uppdrag är ytterst kommunmedborgarens bästa. I detta 
projekt har man fokuserat på medborgarens förutsättningar och 
möjligheter att bo och arbeta hållbart. Det är intressant eftersom t 
ex minskad energianvändning, miljövänligt resande är svårt för att 
inte säga omöjligt att åstadkomma utan den enskilda människans 
medverkan och vilja till förändring. 

Projektet GREEN CITIZENS OF EUROPE som omfattar flera viktiga 
kommunaltekniska områden har med ett ambitiöst och struktu-
rerat arbetssätt skapat möjligheter för den som bor och verkar i 
Umeåregionen att leva mera hållbart. Projektet förtjänar därför 
föreningens utmärkelse ”Årets kommunaltekniska projekt 2011”

Pristagarna återkommer i kommande nummer av Stadsbygg-
nad med artiklar om sina projekt.
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2015

IfME Världskongress juni 2015 Christchurch Nya Zealand

2013

NKS-möte maj Island

IfME Board meeting aug Chicago (eller Saskatoon)

NKS-möte sept Estland

Kommunalteknik 2013 sept Stockholm

SVENSKA KOMMUNAL-tEKNISKA fÖRENINGEN Kt
Kalendarium

2012

Stadsbyggnadsdagar 2012 1–2 feb Kungsbäcksvägen 22 Gävle Bo Linde salen

NKS-möte 7 juni Båt Helsingfors/Tallinn Finland/Estland

Gatukontorsdagar 2012 8–10 maj Luleå Kulturens Hus

Lantmäteridagarna 2012 23–24 maj Norra Hamngatan 12 Göteborg Wallenstamsalen

IfME Board meeting 3 juni Lahti, Finland

årsmöte fKt 4 juni Helsingfors

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

Kommunalteknik 2012 6–8 juni Helsingfors

Kt:s årsmöte 6 juni 12.00 12.30 Helsingfors

Smtr MEX-kommittén nov

MEX-dagar 2012 nov

Smtr Lantmäterikommittén nov Fleminggatan 4 Stockholm Tekniska Nämndhuset

Kommunala Lantmäteridagarna 2012 nov Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Polhemssalen

IfME Board meeting Slutet på nov Nya Zeeland

NKS-möte Hösten Danmark

2011

Smtr MEX-kommittén 12 okt 16.00 Tel. möte

Smtr trafikkommittén 17 okt 10.00 12.00 Fleminggatan 4 Stockholm Tekniska Nämndhuset

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag 20 okt

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

Smtr trafikkommittén 21 nov 13.15 15.00 Tel. möte 

Smtr Lantmäterikommittén 22 nov Fleminggatan 4 Stockholm Tekniska Nämndhuset

Kommunala Lantmäteridagarna 2011 23–24 nov Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Polhemssalen

Smtr MEX-kommittén 29 nov Jönköping

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

Styrelsemöte med strategidagar 1–2 dec Västerås

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag 8 dec

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

Datum start slut Adress Stad/Land Plats



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

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

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

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

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

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

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