
6 | 2011
Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen

Tammerfors: Spektakulär multifunktion

”Latte-ekonomi” styr städernas utformning

Hamnexploatering i Norra Djurgårdsstaden

3D-planering i Trollhättan

TEMA 
Stadsutveckling



Foto: M
ikael Flodén



zzzzzzzz

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

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

Prenumerationspris 2011
300 kr/år, för utlandet tillkommer 70 kr i 
expeditions avgift. PG för prenumeration: 1172-6

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

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

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

Svenska Kommunal-Tekniska 
Föreningen KT  

Ansluten till Fédération Internationale 
d´Ingegnerie Municipal,  
FIIM International Federation of  
Municipal Engineering, IFME.

Ordförande Inger Sundström, stadsbyggnadschef,
Stadsbyggnad Örebro, Örebro kommun, 
Box 33 400,701 35 Örebro. 
Tel 019-21 14 40.
E-post inger.sundstrom@orebro.se 

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

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

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

Medlem i: 

Upplaga: 2 200 ex

KONTAKTINFORMATION

Svenska Kommunal- 
Tekniska Föreningen

6 | 2011

M
ILJ

ÖMÄRKT

3
41

TRYCKSA
K

14
5

Omslag: Tammerfors

LEDARE

Norra Djurgårdsstaden
Ylva Berlin

3D i planeringen
 Susanne Larsson

Är gröna städer hållbara?
Sven Cahling

Brunnshög – ny stadsdel i Lund
Lars Edling

”Vem äger staden?”
Mattias Hagberg

Tammerfors    
Marrku Björkman

Motorväg i Seoul blev kanal
Marrku Björkman

Ny stad i öknen, New Mexico 
Mikael Jäderbrand

Den Goda Staden – Ett uthärdligt stadsliv
Mathias Wärnhielm

Energieffektivisering av kulturbyggnader
Jens Bush

Skåneinitiativet
Therese Rydstedt

NOTISER

KALENDARIUM

4

6

10

12 

14

16

18

22

25

26

30

33

34 

35

INNEHÅLL



4 STADSBYGGNAD 6 · 2011
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Nya medlemmar

 S tad en är he tar e  än någonsin. Som diskus-
sionsämne, framtidsvision, skräckscenario.  
Förlaget Stockholmia ger i dagarna ut två 
böcker på stadstemat (se sid. Xxxx) Vi talar 

om staden som en levande organism, en stadsväv 
som kan brista eller läka. Just har vi lärt oss att grön-
ska är livsnödvändigt för att hålla oss friska till kropp 
och själ så kommer nya rön (åsikter?) om att en fung-
erande, levande stad inte alls behöver vara grön!

– det finns inga naturliga landskap i städer, alla 
urbana rum är byggda, säger den amerikanska 
landskapsarkitekten martha Schwartz, verksam 
över hela världen. Viktigare än gröna parker är 
platser som tjänar det publika livet; trottoarer, 
gång- och cykelvägar, små och stora öppna platser 
för olika aktiviteter.

den kanadensiska författaren och arkitekturkri-
tikern Jane Jacobs (som bl a förhindrade rivningen 
av New yorks Greenwich Village) var tidigt inne på 
samma spår. I sin kultförklarade bok från 1961, den 
amerikanska storstadens liv och förfall, ägnar hon 
tre kapitel bara åt trottoaren (ett nästan obefintligt 
fenomen i USa). Hon listar fyra villkor som måste 
uppfyllas för att en blomstrande mångfald ska 
uppstå i en stadsdel eller ett kvarter.  
1. Stadsdelen måste fylla flera funktioner.                                                                                
2. Kvarteren måste vara korta så att det blir tätt 

mellan gathörnen (=potentiella mötesplatser).                                                                                                                                 
3. Husen ska vara av blandad ålder. många viktiga 

verksamheter, t ex föreningar, klarar inte nypro-
duktionens hyresnivåer.                                                                                                             

4. det krävs en viss täthet (många människor) för 
att ett dynamiskt stadsliv ska uppstå.

Jacobs menar att ett fungerande stadsliv är 
demokratiskt på så vis att det lägger grunden för 
sociala nätverk och socialt kapital; i förlängningen 
beredskapen att handla politiskt. 

dagens yngre generation verkar ha tagit till 
sig de nygamla stadsbyggnadstankarna om en 
tät, mångfunktionell stad. Undersökningar visar 
att de gillar skyskrapor och prioriterar annat än 
tystnad och frisk luft.

arkitekturen då? estetiken? den är inte så av-
görande, menar Jacobs. det viktiga är kvarterens 
storlek, att husen med sina verksamheter ligger 
direkt mot gatan, att bebyggelsen är tillräckligt tät 
etc. ”a city cannot be a work of art.” men i Sverige 
växer kritiken mot likformighet och slentrian i byg-
gandet. ”Vi måste våga pröva en helt ny arkitektur”, 
säger Stockholms stadsarkitekt Karolina Keyzer i 
samband med Stockholms nya arkitekturstrategi. I 
en debattartikel kallar monica Pourshahidi dagens 
nybyggda områden för framtidens miljonprogram. 
(Ni har väl noterat att stadsbyggnadsdebatten till 
stor del leds av kvinnor?)

Stadsbyggnadsfrågorna kommer inte att minska 
i betydelse. Om 40 år är vi nio miljarder männis-
kor på jorden och sju av dessa lever i storstäder. 
Beredskapen bör vara hög. liksom acceptansen av 
staden som fullgod livsmiljö. Stadsbyggare världen 
över kan börja med att läsa Jane Jacobs.

Barbro Larson                                                                                                                                 
Redaktör

den livsviktiga staden
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 Stadsutveckling 

Stockholms stad planerar för en ny stadsdel i området Hjorthagen, Värtan, Frihamnen och loudden, kallad 
Norra djurgårdsstaden. Området ska bli ett av europas största stadsutvecklingsprojekt och är i lika hög grad 
ett hamnutvecklingsprojekt. Stockholms Hamnar är den aktör som satt sin prägel på stora delar av området. 

Av Ylva Berlin, frilansjournalist

exploatering viktig för regionens utveckling

Visionsbild för hela området skapad av 
Dynagraphb AB/Stockholms stad.
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Å
r 2030 ber ä k nas folkmängden i Stock-
holms län vara 3,5 miljoner. Norra Djurgårdssta-
den kan i det sammanhanget bli en mycket att-
raktiv stadsdel. Många företag har gått samman 
i en avsiktsförklaring, för att skapa en optimal 
miljö för bostäder, kontor och marknad.

– Det är en stor utmaning, att länka ihop stad, land och vatten 
på det här sättet. De olika verksamheterna och intressenterna 
måste samarbeta. Färje- och kryssningstrafiken planeras att vara 
kvar, eftersom turistnäringen är väsentlig för hela Stockholms-
regionen, säger Henrik Widerståhl, vice verkställande direktör 
Stockholms hamnar.

Stockholms hamnar har ansökt om att få bygga ut en pir i 
Värtan och flytta ut hamnverksamheten dit. En ny terminal för 
färje- och kryssningstrafik, till exempel Tallink och Silja Line, 
kallad Värtapiren, ska frigöra mark för Stockholms stad, som 
planerar att exploatera delar av hamnområdet.

Förra året passerade minst elva miljoner passagerare Stock-
holms Hamnar. 

– Det betyder 5 miljarder i turistomsättning och 22 procent av 
besöksnäringen i hela Stockholms län, enligt Henrik Widerståhl.

Eftersom containertrafiken ökar till, från och inom Östersjö-
regionen, och fartygen blir allt större, så har Stockholms hamnar 
ansökt om att få bygga en djup godshamn vid Norvikudden i Ny-
näshamn. Fastighetsägare i området har dock överklagat ärendet.

Henrik Widerståhl menar att en hamn i Norvikudden har 
många fördelar, både ekonomiskt och miljömässigt. 

– Utsläppen av koldioxid kan minska eftersom en sådan hamn 
skulle ta in containerfartyg med stor kapacitet. Samlastning skonar 
miljön och håller nere kostnaderna. En viktig aspekt är att befolk-
ningen i Mälardalen förväntas öka kraftigt framöver, och därmed 
efterfrågan på produkter och transporter - på land och till sjöss.

Stockholms Hamnar anlades på 1800-talet och 1900-talet, så 
kapaciteten sviktar. De riktigt stora fartygen kan till exempel 
inte ta sig igenom den känsliga skärgården.

– Östersjön är ett intressant område med starkt handelsutbyte. 
Vår samarbetspartner Hutchison Port Holdings HPH, en av värl-
dens största terminaloperatörer, menar att Norvikudden kan bli en 
djup och isfri hamn, där betydligt fler och större fartyg kan gå in. 
Planerna på en ny hamn har funnits i ungefär 20 år.

Den samhällsekonomiska vinsten och nyttan har diskuterats 
fram och tillbaka, samt om till exempel hamnarna i Södertälje, 
Gävle och Norrköping Oxelösund kan ta över containertrafiken. 

– Vi klarar de volymer vi nu hanterar, men det kan ta tid att 
få fram en ny infrastruktur. Både Värtapiren och Norvikudden 
ska fungera i åtminstone 100 år. En exploatering är därför viktig, 
så att hela regionen kan utvecklas, säger Henrik Widerståhl. 

Oljehanteringen på Loudden skulle ha varit avvecklad i år. 
Eftersom det inte finns något alternativ, så kommer hamnen 
troligen att vara kvar till år 2019.

Hamnfakta:
I början av 2000-talet antog Stockholms hamnar en plan, Vision 
2015, för en funktionell hamn i samklang med stadens utvecklings-
behov. Förslaget fick en bred politisk förankring och resulterade i 
flera stora infrastrukturprojekt, som nu utvecklas.

I december 2008 undertecknade Stockholms Hamnar och värl-
dens största hamnoperatör – Hong Kong-baserade Hutchison Port 
Holdings HPH – ett avtal som ger HPH rätt att driva container-
hamnen i Frihamnen, men även möjlighet att utveckla en ny con-
tainerverksamhet i Norvikudden Nynäshamn. Avtalet löper i 25 år.

Planeringen för Norvikudden är drygt 60 hektar mark (60 000 
kubikmeter) - 1 600 meter kaj, 7 kajplatser och containerkranar. 
Med ett vattendjup på 16 meter kan riktigt stora fartyg göra snabba 
anlöp. Den planerade containerhamnen kan fullt utbyggd ta emot 
300 000 containers per år.

Stockholms Hamnar, Kapellskär, Nynäshamn och Stock-
holm, ska främja sjöfarten, samt säkra varuförsörjningen till 
Stockholmsregionen. Frakt och gods transporteras via Ro-ro 
trafik och containers.

Stockholms hamnar arbetar med turism och passagerar-
trafik - resor till och från Stockholm med kryssningsfartyg, 
färjor och skärgårdstrafik. Drygt 12 miljoner passagerare 
transporteras varje år

Stockholms Hamnar förvaltar innerstadens kajer, hyr ut kaj-
platser och tillhandahåller tjänster för olika fartygstyper. Stadsut-
veckling, samt underhåll av hamnar och kajer, ingår i uppdraget.
Källa: Stockholms Hamnar

exploatering viktig för regionens utveckling
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TEMA Stadsutveckling 

 
Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt som om-
fattar  258 hektar, från Hjorthagen i norr, genom Värtan och 
Frihamnen, till Loudden i söder. Detta sätt att kombinera ny 
stadsbebyggelse med hamnverksamhet är unikt. 
1. Loudden Oljeverksamheten flyttas på sikt. Marken kommer 

att saneras och därefter byggs i första hand lägenheter här.
2. Frihamnen, containerhamnen Containerverksamheten 

flyttar till Norvikudden i Nynäshamn. Marken används 
till bostäder och arbetsplatser. 

3. Frihamnspiren I framtiden kan Frihamnspiren byggas ut för 
att kunna ta emot fler kryssningsfartyg och färjetrafik.

4. Värtan I området där Siljaterminalen ligger i dag blir det 
ett kommersiellt centrum med butiker, kulturaktiviteter 
och restauranger. 

5. Värtapiren Byggs ut med 84 000 kvm. Fem kajlägen kommer 
att ta emot framför allt färjor. Direkt anslutning till Norra 
Länken från piren.

Projektets mål är att skapa ett stadsområde med blandad 
bebyggelse för bostäder, kontor, service, hamnverksamhet, in-
dustriändamål, service, kultur och idrott. 10 000 bostäder och 
kontorsytor för 30 000 arbetsplatser planeras. 

Om- och nybyggnationen börjar i områdets norra delar, dvs 
Hjorthagen och fortsätter sedan söderöver. Exakt hur hela om-
rådet kommer att se ut är i dagsläget inte klart.

Många aktörer är engagerade i hela stadsutvecklingen, som 
exploaterings- och stadsutvecklingskontoret i Stockholms stad 
håller i. Stockholms Hamnar har ett nära samarbete med dem 
och är sedan lång tid tillbaka den aktör som satt sin prägel på 
stora delar av området. 

Hamnen förvaltar stora delar av marken i Värtan och 
Frihamnen, och bygger nu en ny pir i Värtahamnen för att 
koncentrera och effektivisera verksamheten och därigenom 
frigöra mark till ny bebyggelse som är förenlig med ham-
nens verksamhet. Stockholms Hamnar driver också idag en 
containerterminal i Frihamnen, som kommer att f lyttas och 
utvecklas på en utbyggd hamn i Nynäshamn, Norvikudden. 
Slutligen driver också hamnen oljehamnen på Loudden, som 
kommer att f lyttas för att lämna plats åt bostäder. I dagläget 
är det inte bestämt var den nya oljehamnen ska placeras.

Viktiga i utvecklingsarbetet är också landskapsarkitekter-
na, som kallats till detta väldiga miljöprojekt i ett ovanligt 
tidigt stadium. I en artikel i tidskriften Arkitekten beskrivs 
den nya generationens arkitekters syn på natur i staden; lite 
stökigare och vildare. Verktyget grönytefaktor har tagits upp 
igen, där även faktorer som sociala värden och platser räknas 
som miljövärden. <<

Barbro Larson

Illustration över tredje bostadsetappen. Vy från 
Husarviken med gasverket i bakgrunden. 
Bild: Stockholms stad och Aaro Designsystem.

Henrik Widerståhl är vice vd 
i Stockholms hamnar.
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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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TEMA Stadsutveckling 

användningen av 3d i planeringen har underlättat beslutsprocessen och stärkt demokratin i Trollhättan.

Av Susanne Larsson

S tadSbyggnadSförvalt ningen  har framställt en 3d-
modell över centrala Trollhättan: en terrängmodell 
med flygfoton samt byggnader i de centrala delarna 
och längs med kanalen.  

Sedan en tid tillbaka använder byggnads- och trafiknämnden 
i Trollhättan 3d- modellen som underlag för visualiseringar inför 
beslut i plan- och byggfrågor. 3d- verksamheten har blivit ett 
viktigt hjälpmedel i beslutsprocessen. Nu är det möjligt att på 
ett tidigt stadium studera och utvärdera förslagens konsekven-
ser. Via stadens hemsida kan invånarna ta del av materialet. 

Riktlinjer för 3D verksamheten
I slutet av förra året skapades riktlinjer om hur 3d ska använ-
das. Tidigare fanns det inga rutiner. med hjälp av riktlinjerna 
kommer 3d in i verksamheten på ett naturligt sätt. Här är de 
riktlinjer som har godkänts av byggnads- och trafiknämnden.

•	 3d-modell ska upprättas i planärenden som medför större 
förändringar av markanvändningen (de ärenden där 2d- illus-
trationskarta hittills varit enda visualiseringshjälpmedlet)

•	 3d-modell ska upprättas i lovärenden där gestaltnings-/lokalise-
ringsfrågor är orsaken till att ärenden förts upp till nämndbeslut 

•	 3d-modell ska upprättas vid större nyanläggning/ändring av 
gatu- eller parkmiljöer i stadens centrala delar, likaså i andra 
känsliga miljöer inom och utom staden.

•	 Behovet av 3d-stöd i övriga förekommande ärendetyper, 
bedöms och avgörs av nämnden eller av verksamhetschef i 
varje enskilt ärende.

3D verksamhetens uppgifter
3d-verksamhetens uppgifter är att ajourhålla och utöka 3d-mo-
dellen. Skapa 3d- miljöer av 2d-data till politikerna och invånarna. 
3d-miljöerna kan presenteras i tre olika former. Stillbild, realtid 
(Google earth) och film.

Stillbilder
Stillbild används oftast vid ärende där en liten yta ska belysas. 
Kan vara vid en konflikt mellan grannar om byggnadshöjd, en 
påbyggnad, m.m. där uppgften är att visa före- och efterbilder. 
Hur ser det ut med en tillbyggnad i miljön, kommer den att 
skymma eventuell utsikt? det görs även fotomontage där den 
tilltänkta byggnationen klipps in i ett foto. 

Google Earth
Trollhättans Stad har börjat använda Google earth för att pre-
sentera nya detaljplaner i samrådsskedet. anledningen till att 
Trollhättan valde Google earth som presentationsverktyg är att 
det är kostnadsfritt, lätt att använda och når en bredare publik. 
alla som har Google earth installerat kan se Trollhättan i 3d. För 
att kunna se detaljplanerna måste man gå via Trollhättans Stads 
hemsida. Genom att klicka på en kmz- fil öppnas Google earth 
och en inzoomning sker till utsatt plats. Google earth används 
också till känsliga byggnadsärenden som tas upp i byggnads- 
och trafiknämnden. eftersom de befintliga centrala byggnaderna 
är inlagda på kartan, är det enkelt att se hur den nytänkta bygg-
nationen tar plats i omgivningen. 

länk till en detaljplan: http://www.trollhattan.se/Startsida/
Bygga-och-bo/Samhallsplanering/Detaljplaner/Aktuella-detalj-
planer/Zebran/

Film
Film används för stora projekt som ombyggnad av resecen-
trum, nyanläggning av gatumiljöer i stadens centrala delar, nya 
bostadsområden och liknande. Nyttan med att använda film är 
att man skapar en berättelse om den tilltänkta ombyggnaden. 
Genom animation kan man visa trafikflöden, före och efter 
bilder, m.m. Text och speakerröst är också verktyg som hjälper 
till att förklara den tilltänkta ombyggnaden. 

  
– viktigt hjälpmedel i beslutsprocessen
3D
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Bild från spårbilsprojektet.

Bilden är från filmen om ombyggnation av Österlånggatan.

På rätt spårväg med Tyréns 
Möjligheten att resa klimatsmart har satt fokus på att bygga 
ny spårväg i ett antal städer. En ökad urbanisering kräver 
spårutbyggnad som en del av lösningen för klimatet. Med fler 
människor på en liten yta blir det en större utmaning att förse 
samhället med infrastruktur. 
 Tyréns har förutom mångårig erfarenhet av planering, 
projektering i spårvägsprojekt även kompetenser inom 
stadsutveckling, miljö, akustik och ljusgestaltning som tillsammans 
kan bidra till helhetslösning från idé till spår.
 Nya, hållbara och intressanta lösningar behövs för att öka 
tillgänglighet, kapacitet och trygghet i kollektivtrafiken
Vi är på rätt spår - är du ?

Hitta kunskap om spårväg på www.tyrens.se

länk till filmen ombyggnationen av Österlånggatan: http://
www.trollhattan.se/Startsida/Trafik-gator-och-vagar/Aktuellt1/
Aktuella-projekt/

Morgondagen
3d-verksamheten håller just nu på att utvärdera ett fjärde 
visningssätt, att visa film i 3d. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
investerat i en 3d projektor, glasögon och skärmar. Nyttan med 
att visa i 3d är att man kan skapa en känsla om att vara på plats 
där den tänkta byggnationen ska vara. 

det viktigaste är att Trollhätteborna får ett material som är 
lätt att förstå och gör dem delaktiga i de beslut som tas. <<
Susanne Larsson är 3D-grafiker hos Trollhättans Stad
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Gröna städerGröna städer
Dagens utveckling mot grönare städer handlar om att bygga 
ekologiskt och uthålligt, men inte alltid om att göra städer 
grönare rent bokstavligt. Ändå är drömmen om den verkligt 
gröna staden något som alltid fascinerat. Den har fått stöd när 
forskning visat att patienter som ser grönska utanför fönstret 
tillfrisknar snabbare. Eller när det visat sig, som i Philadelphias 
underlag för sin ”gröna plan” häromåret, att våldsbrotten är 
56% färre, och skadegörelsen 48% mindre, i stadsdelar som har 
en mer omfattande växtlighet. Och nu dyker det upp allt f ler 
riktigt spektakulära gröna stadsbyggnadsprojekt. 

På Londons alerta Garden Museum, intill Lambeth Bridge vid 
Themsen, pågår till den 1 april 2012 utställningen ”Från trädgårds-
stad till grön stad”. Den handlar om visioner och projekt för grön 
stadsbyggnad från de senaste 150 åren, i London och i världen.

Vi guidas av Christopher Woodward, muséets chef. Han har 
bara några dagar tidigare simmat från Gibraltar till Afrika för 
att samla in pengar till muséets planerade trädgårdsdesignarkiv, 
och är full av energi.

– På arton- och nittonhundratalet beundrades Storbritannien 
för sin balans mellan natur och arkitektur, sina torg och parker, 
säger Woodward.

1890 skriver William Morris en bok som dagens utställning 
har som utgångspunkt. I boken beskriver Morris ett framtida 
London där människor och natur lever i perfekt balans.

Trädgårsstäder
Kort därefter började de så kallade trädgårdsstäderna byggas. Det 
bästa av stad och land skulle förenas. Åt varje hus en egen trädgård. 
I Sverige dök de upp i exempelvis Enskede, Örgryte och Bromma. 

Utställningen visar några av andra världskrigets bombade 
stadsdelar, där de vilda växternas återkomst kom att symbolisera 
både hopp och motstånd. Bland de dagsaktuella stadsprojekten 
märks gerillaträdgårdsrörelsen, som är mycket aktiv i London. 
Nedgångna refuger och slänter utsätts nattetid för ”illegal” upp-
snyggning med nya planteringar. Woodward själv deltar några 
gånger om året, berättar han.

Ett annat är Den Ätbara Busshållplatsen (The Edible Bus 
Stop). De boende runt 322:ans busshållplats på Landor Road 
i sydvästra London har gemensamt tagit hand om en jordplätt 
bredvid hållplatsen där de odlar frukt och grönsaker. 

Ett tredje är skogen mitt i ett övergivet bostadsområde vid 
Elephant & Castle. Många av de 450 majestätiska träden hotas 
av ett planerat nybygge, men en lokal rörelse växer nu till trädens 
försvar. ”Jag har föreslagit att man istället låter projektet utgå 
från träden, och arbetar runt dem”, säger Woodward.

Av Sven Cahling, frilansjournalist

Flower Tower i Paris kantas av jättekrukor med 
bambuträd. Arkitekten Edoard Francois har 
även ritat bostadskvarteret Eden Bio.
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Gröna städerGröna städer
Odlingslotter på höjden
Den mest spännande avdelningen är den sista. En blandning av 
nyskapande byggen, några förverkligade, andra inte, där växtlig-
het ges stort utrymme. Bara ett av dem är brittiskt, det vackra 
bostadshuset i Brighton där varje lägenhet har eget grönsaks-
land på balkongen (arkitekter: Feilden Clegg Bradley). 

– Vi är fortfarande inte bra på att bygga lägenheter, säger 
Woodward.  Vi är kanske den rikaste staden i världen. Varför 
bygger vi fortfarande hus där människor inte ens har en balkong?

Balkonger blir det däremot om höghuset Torre Huerta 
byggs i Valencia, några av dem åtta meter ut och djupa nog att 
rymma planterade fruktträd. De många smålotter som fun-
nits runt Valencia försvinner i takt med stadens utbredning. 
I Torre Huerta vill arkitekterna MVRDV från Rotterdam 
återskapa dem, men på höjden.

I Paris ligger Edouard Françoiś  Flower Tower, där 380 
jättekrukor med bambuträd kantar väggarna. Han har också 
ritat bostadskvarteret Eden Bio. I det senare är det blåregn 
och klematis som växer på väggarna, och brevlådorna finns i 
det gemensamma växthuset. 

Vertikal skog
Och i Milano byggs just nu Bosco Verticale, världens första verti-
kala skog. Det är en del av Stefano Boeris vision om BioMilano, 
där ”naturen tillåts finna platser för biologisk mångfald, både 
innanför och utanför stadens gränser”. Enligt Boeri handlar den 
växande rörelsen för levande arkitektur inte bara om lagstiftning, 
utan om hur städer ska kännas. 

På varje balkong på Bosco Verticales 27 våningar kommer det att 
växa träd. På sommaren skänker löven skugga och fångar stadens 
damm. På vintern släpper de bara grenarna in solljuset. 

Det som gör dessa projekt möjliga är ett nytt samarbete mellan 
arkitekter, ingenjörer och botaniker. Det handlar om att återta en 
natur som gått förlorad i stadsmiljön. När muséet som en installa-
tion planterade ett majsfält utanför byggnaden ställde pendlarna 
ifrån sig sina portföljer och satt tysta.

På frågan om hur våra städer ser ut om några decennier, svarar 
Woodward:  

– Vi borde fråga barnen.
<<

Åtta meter långa balkonger som rymmer frukt-
träd blir det om Tore Huertra byggs i Valeencia.
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lundastadsdelen Brunnshög  ska växa fram kring de forskningsanläggningar som nu byggs i lund. Brunnshög blir 
ett föredöme i hållbar stadsbyggnadskonst: grön och energieffektiv och med lunds första spårvagnsförbindelse.

Av Lars Edling, frilansjournalist

Utbyggna den sk er etappvis under närmare 40 år. 
När Brunnshög så småningom blir färdigt ska området 
rymma 50 000 människor. 

– Det övergripande målet är skapa världens bästa forsk-
nings- och innovationsmiljö. Vi tror  att forskningsmiljön och 
stadsdelen korsbefruktar varandra och resulterar i något allde-
les extra, säger Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör, och Eva 
Dalman, projektchef för Lund NE/Brunnshög.

En särskild attraktion i Brunnshög blir Science Village där 
vetenskap, kultur, nöjen och idrott ska mötas. Här ska finnas ett 
besökscenter där man kan följa forskningen på de olika anlägg-
ningarna. Korttidsbostäder för forskare, filialer för olika svenska 
högskolor samt en pedagogisk park kommer också att ingå. 

– Brunnshög ska få en sådan dragningskraft att stadsdelen i 
sig blir en sevärdhet och lockar lundabor och besökare från hela 
världen. Vi tänker utforma ett område som människor vill flytta 
till, arbeta och bo i, förklarar Eva Dalman entusiastiskt.

Stadsdelen ska producera egen energi genom vind- och sol-
kraftverk. En sopsuganläggning lägger grunden till ett smart 
materialkretslopp för allt utom glas. Därmed blir färre trans-
porter nödvändiga och återvinningsgraden högre. 

De gröna satsningarna i Brunnshög ska också reducera och 
binda koldioxid, förbättra luftkvaliteten och skapa trivsel för 
människorna i området. Ekoby, gröna tak och gröna stråk genom 
stadsbebyggelsen finns med i bilden. Enligt planerna ska miljöer-
na vara behagliga för alla sinnen, till exempel ska buller reduceras, 
fågelsång kunna höras, luften vara ren och dofta gott. 

Brunnshög byggs nordost om stadskärnan tillsammans med 
forskningsanläggningarna, som är en fortsättning på det så kall-
lade kunskapsstråket från universitetet i centrum via Skånska 
universitetssjukhuset, Tekniska Högskolan, Idéon, Medicon 
Village fram till E 22:s västra sida. 

Byggstart för kvarteret Solbjer, Brunnshögs första etapp, blir 
2013. Kvarteret beräknas stå klart två år senare. Solbjer ska innehålla 
580 bostäder, kontor, hotell- och konferensutrymmen samt lokaler. 

Optimal blandning av  

forskning och boende

Brunnshög
Byggstart: 2013
Total yta: 225 hektar
Antal boende färdigbyggt: 50 000
Första etapp: Solbjer – kontor, affärer och 580 bostäder.

Brunnshögs russin: 
Max IV, synkrotronljuslaboratorium, ESS (European Spallation 
Source), sameuropeiskt neutronlaboratorium, Science Village, 
Världspark, Ekoby, Stadsjordbruk, Sopsuganläggning

Kvarteret ligger vid Lunds högsta punkt i en sydsluttning och får på 
så sätt mycket sol och en fin utsikt över omgivningarna. Den täta 
bebyggelsestrukturen ska skydda mot vinden. Arkitekturen blir va-
rierad liksom bostädernas upplåtelseformer – här ska byggas både 
bostads- och hyresrätter. Eventuellt prövas även ägarlägenheter.

   En kontroversiell fråga är om det är försvarbart att låta staden 
breda ut sig på ytterligare 225 hektar av Sveriges bästa åkerjord. 

– Vi vet att världens åkerjord måste räcka till att klara både ener-
gigrödor och livsmedelsförsörjning. Därför är det naturligtvis ett 
stort ansvar att bygga på den goda jorden. Men även om vi skulle 
utnyttja alla impediment och lediga ytor som finns i Lund räcker 
dessa inte för att möta stadens växande arealbehov, svarar Dalman.

Hon tillägger att Brunnshögs bebyggelse i gengäld görs tät 
och hög med ett exploateringstal kring 1,0. Hushöjderna varierar 
i allmänhet mellan 2 och 5 våningar och den tänkta blandning-
en av många funktioner - arbetsplatser, bostäder, handel, service 
och fritidsanläggningar - ska minimera transportbehoven. 

Stadsbebyggelsen kommer också att balanseras av stadsjordbruk 
i anslutning till vissa bostadsområden och av den så kallade Världs-
parken. Den senare blir ett stort rekreationsområde där man kan ge 
sig ut och jogga men också beskåda växter från hela världen. Världs-
parken ska på så sätt rimma med Lunds internationella mångfald. 
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Optimal blandning av  

forskning och boende
Den nya spårvagnsförbindelsen som ska vara klar 2015. Sträckning-
en är densamma som för nuvarande Lundalänkens busslinjer: från 
Lunds central och Clemenstorget via sjukhusområdet, Tekniska 
högskolan och Idéon till Brunnshög.  

Finansieringen av spårvagnen är inte klar ännu men måste lösas 
på något sätt eftersom linjen är en förutsättning för att Brunns-
hög ska byggas över huvud taget. De flesta busslinjerna kommer 
troligen att finnas kvar men det är fysiskt omöjligt att enbart lita 
till bussar. Med den höga turtäthet som krävs är bussarna för små 
enheter och trafiken skulle stocka sig, säger Inga Hallén.<<

Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör, och Eva Dalman, 
projektchef för Lund NE/Brunnshög.

KONTaKTa aNNONSaVDElNiNGEN
Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09 
Mail: info@irmermedia.com

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

Vill du påverka dem att välja din 
produkt eller tjänst?
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den frågan har sysselsatt sociologen och urbanforskaren Catharina Thörn under mer än ett decennium. Vi är inne på 
en farlig väg med städer som byggs för ett fåtal men utestänger resten. en ”latte-ekonomi” har tagit över, menar hon.

Av Mattias Hagberg, frilansjournalist  
 Foto: Johan Wingborg

L judet fr ån espressomaskinen dränker för ett 
ögonblick Catharina Thörns röst. Hon böjer sig lite framåt 
över kafébordet för att överrösta det skarpa vinande ljudet. 

– Den tyske konstnären Christoph Schäfer, som jobbar myck-
et med den moderna urbaniteten, brukar säga att något hände 
den dagen vi började gå runt med en ”latte” i handen på stan. Vi 
blev lite som skådespelare på en scen. Det är nästan som om vi 
själva började iscensätta föreställningen om hur ett modernt och 
trendriktigt stadsliv skall se ut. 

Chatarina Thörn har precis återvänt från en resa till Ham-
burg, en resa som delvis präglats av Christoph Schäfers tankar 
om den stadsomvandling som just nu pågår i Hamburg, och som 
han sammanfattat i boken The City is our Factory. 

– Christoph Schäfer menar att staden i sig är den nya fabri-
ken där den så kallade kreativa klassen kan ses som skapare av 
mervärde genom sin blotta närvaro och sin konsumtion, säger 
hon och fortsätter: 

– Den här ”lattebaren” som vi sitter på just nu är ett bra exempel. 
Låt säga att några trendriktiga reklamare eller konstnärer brukar 
komma hit och dricka kaffe. Det ger ägaren till kaféet en del pengar, 
men det skapar också symboliskt kapital. Lattebaren är inte bara 
en lattebar utan också en scen, och med ”rätt” människor på plats 
skapas ett värde för kaféägaren. Han eller hon kan ta mer betalt ef-
tersom stället lockar ”rätt” människor. Men det slutar inte där, och 
det är detta som är det intressanta: lattebaren ger också fastigheten 
ett ökat värde eftersom den rymmer den trendiga lattebaren med 
de trendiga människorna. Det betyder alltså att lattebaren och dess 
gäster är producenter av fastighetskapital. 

Centrum för konsumtion
Det här resonemanget, säger Chatarina Thörn, kan sedan utvid-
gas till hela gator, stadsdelar och städer. Med ”rätt” människor, 
”rätt” affärer och ”rätt” restauranger på plats skapas en aura och 
en atmosfär som ökar värdet på allt från enskilda fastigheter till 
hela stadsdelar och städer. 

– Om städer förr var centra för produktion är de i dag centra för 
konsumtion. Därmed har staden, eller stadsdelen, i sig blivit central. 
Det gäller att locka till sig konsumenter, investerare och kapital. 

Resultatet, menar Catharina Thörn, är ett samhälle där alla 
kommuner, stadsdelar och fastighetsägare tävlar om att vara 
”trevligast”, ”chicast” och ”trendigast”.   

Men, kan man fråga sig, vad är problemet med detta? Är det 
inte bra om städer tävlar om att vara trevliga? Är det inte natur-
ligt att vissa stadsdelar framstår som mer intressanta än andra? 
Är det fel att gå på stan och dricka ”latte”? 

– Jo, säger Catahrina Thörn, om man nöjer sig med att 
sitta på lattebaren och sörpla kaffe är det svårt att se några 
problem med utvecklingen. Men om man bara tänker efter 
lite grann inser man snabbt att de senaste decenniernas ut-
veckling har en hel del baksidor. 

Återigen kan kaféet vi sitter på fungera som exempel. 
– Föreställ dig nu att ett gäng tanter börjar komma hit varje 

dag och att de trendiga reklamarna samtidigt tröttnar på att gå 
hit. Plötsligt har den ”rätta” atmosfären försvunnit, och med 
den värdet på hela fastigheten. 

Fiktiva värden
Problemet med hela ”latteekonomin” är att den bygger på fiktiva 
värden som kan försvinna lika snabbt som de skapas. Det blir 
helt enkelt en sorts spekulation i symboliskt kapital.  

– Det riktigt obehagliga är att detta inte bara gäller för 
enskilda fastighetsägare, som vill öka värdet på sina fastig-
heter genom att marknadsföra dem som trendiga, utan för 
hela städer och hela kommuner. Under de senaste två decen-
nierna har vi sett hur alltf ler städer satsar allt större summor 
på marknadsföring och på olika varumärkesstrategier. Kom-
munpolitiker över hela världen har börjat se på sina städer 
som företag som skall marknadsföras så att de lockar turister, 
studenter och kapital. Och då går någonting förlorat. 

Enligt Catharina Thörn är det här en strategi som framför allt 
riktar in sig på kapitalstarka grupper och som nästan uteslutande 
färgas av ideal och föreställningar hos den vita övre medelklassen.  

– Tittar man på hur fastighetsbolag och kommuner bygger 
och på hur de marknadsför sig, så ser man att de nästan uteslu-
tande vänder sig till just denna del av samhället. Det är som om 
ingen annan räknas. Det betyder att man aktivt arbetar för att 
utestänga en massa människor. Man bygger en stad för ett fåtal 
eftersom man bara ser till de kortsiktiga ekonomiska vinsterna. 

Lattebaren igen. För att undvika att förlora värdet på kaféet 
gäller det att behålla de kapitalstarka reklamarna och hålla borta 
”tanterna”. Eller med andra ord, det gäller att exkludera alla dem 
som inte tillför symboliskt kapital till kaféet och fastigheten. Av 
samma anledning blir stadsdelar och hela städer allt mer exklude-
rande, allt mer segregerade.  

– Utestängningen kan gå till på många olika sätt. Man kan tala 
om en ”mjuk” och en ”hård”. I det första fallet handlar det om 
sättet man behandlar folk på, om blickar, miner, sättet man klär 
sig på och om hur man förväntas bete sig, men också om sådana 
saker som hur mycket det kostar att köpa till exempel en kaffe. I 
det andra fallet handlar det om ökad övervakning, det vill säga 

”Vem äger staden?”
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fler ordningsvakter eller om offentliga platser som privatiseras 
och görs otillgängliga för vissa människor. 

Därmed skapas ett ”rent” och homogent stadsrum, fritt från 
friktion och överraskande möten. 

– För mig är städer intressanta eftersom de är förtätade och 
tvingar människor från olika delar av samhället att mötas. Men det 
där håller på att försvinna. Vårt stadsrum spaltas upp, friktionen 
försvinner och städerna blir tråkigare, åtminstone i centrum. 

Vem är staden till för?
Catharina Thörns intresse för städer och denna typ av exklude-
ring föddes under hennes arbete med en avhandling om hemlösa 
kvinnor i början av nollnolltalet. 

– Jag mötte kvinnor som beskrev Göteborg på ett helt annat 
sätt än många andra skulle ha gjort. Det är en vanlig uppfattning 
att Göteborg är en öppen och välkomnande stad. Men de här 
kvinnorna såg istället en stad med porttelefoner och säkerhets-
vakter som stänger ute massor av människor. Jag började undra 
vem staden egentligen är till för? Vem som har rätt till staden? 

Sedan avhandlingen blev klar 2004 är det just den typen 
av frågor som sysselsatt henne. I dag jobbar hon på Institu-
tionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och 
håller bland annat på med ett projekt om hur Göteborgs och 
Stockholms innerstäder har omvandlats under de senaste åren. 
Dessutom är hon en flitig debattör som gärna deltar i den of-
fentliga debatten om stadsutveckling. Hon är inte rädd för att 
samtidigt vara aktivist och forskare. 

– Den väg som samhället har slagit in på är farlig. Samhället 
blir allt mer segregerat, allt mer exkluderande. Många känner sig 
inte välkomna. Alla de upplopp och anlagda bränder vi sett de 
senaste åren är ett utslag av detta. Och vad satsar politikerna på, 
jo, ikonbyggnader som skall locka fler turister till staden, som 
om fler turister skulle lösa svåra sociala problem. 

Personligen hoppas hon på en motrörelse, på protester mot 
utvecklingen. Något som hon såg växa i Hamburg. 

– Där har utvecklingen gått så långt att vissa delar av medel-
klassen känner sig drabbade. De har inte längre råd att bo och 
handla där de vill. De börjar helt enkelt känna sig utestängda, 
precis på samma sätt som en massa andra mindre röststarka män-
niskor gjort länge. Tyvärr verkar det som om medelklassen måste 
drabbas innan den här typen av protester får något genomslag. 

– Vad vi behöver är ett nytt perspektiv på stadsutveckling. 
Hela föreställningen att städer och stadsdelar tävlar med varan-
dra är fel. Vi kan inte bygga ett hållbart samhälle på idén att någon 
måste vinna och någon måste förlora. Städer och samhällen kan 
komplettera varandra, det är en betydligt naturligare inställning. 
Det räcker inte att titta på de ekonomiska intressena. Ett samhälle 
är mer än ekonomi.   

Ekonomin bakbinder
Samtidigt som städer och kommuner över hela världen har 
blivit mer utestängande, mer segregerande, är många politiker 
måna om att lyfta in ”vanliga” medborgare i olika projekt kring 
stadsutveckling. Själv deltog Catharina Thörn för några år se-
dan i ett medborgarprojekt initierat av Göteborgs kommun 
kring utvecklingen av Södra älvstranden. 

– Politikernas intentioner var säkert goda, de ville få trevliga 
förslag på hur området kunde gestaltas, men den grupp jag ingick 

i valde istället att lyfta segregationen och hur planeringen av cen-
trala stan kunde bidra till att lösa den sociala uppspaltningen i 
Göteborg. Vi föreslog att älvstranden delvis skulle bebyggas med 
billiga hyresrätter där boende i förorten skulle få förtur. Det var 
politikerna inte beredda på. Dessutom var de redan bakbundna 
av en ekonomisk logik. Södra älvstranden skulle byggas i partner-
skap med privata fastighetsbolag och då fanns det givetvis inget 
utrymme för billiga hyresrätter. 

Det mesta var med andra ord redan uppgjort när medborgar-
na kom in i processen. Och så ser det, enligt Catharina Thörn, 
ut i de flesta städer. Politikerna har lämnat ifrån sig initiativet 
till dominerande ekonomiska intressen. 

– Ett stort byggbolag är aldrig intresserat av att lösa sociala 
problem. Det vill i första hand tjäna pengar. Men mitt intryck 
är att allt fler upptäcker problemen med den här modellen och 
att vi i framtiden förhoppningsvis kommer att se alternativ.  <<

Artikeln har tidigare publicerats i Göteborgs Universitets 
forskningsmagasin GU-spegeln.
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Ground Zero till Tammerfors?
Ovanför tågspåren skapas ett om-
fattande kontors- och bostads-
komplex, inklusive en skyskrapa, 
på drygt 60000 kvadratmeter 
och en centralarena på när-
mare 50000 kvadratmeter. 
Biltrafiken leds i en tun-
nel under komplexet. 
( Pressfoto, Tampere 
Central Arena Ab).

Multifunktionsarenans placering i Tammer-
forscentrum intill (höger om) Ratinas Stadion. 
( Presskarta, Tampere Central Arena Ab).
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en multifunktionsarena, omgiven av spektakulära 
höghus, ska byggas i centrala Tammerfors. arkitekt 
är amerikanen daniel libeskind, som fick bakläxa på 
sitt förslag för Ground zero, platsen för terrorattacken 
i New york 2001-9-11.

Av Markku Björkman

Finlands andra stad, Tammerfors, genomgår ett arkitekto-
niskt lyft. Flera strandnära bostadsområden med hisnande 
utsikt har byggts och en gammal fabriksbyggnad har om-
vandlats till exklusiv galleria.

Nu får staden även en modern multifunktionsarena, ritad av 
Daniel Libeskind, som också ligger bakom de särpräglade hög-
husen som ska omgärda arenan, och som kommer att ge Tam-
merfors stadskärna en ny profil.

Tammerfors är Finlands näst största stad, med drygt 210 000 
invånare. Trots det attraktiva läget på en smal landtunga mellan 
två stora sjöar betraktades arbetar- och industristaden Tammer-
fors länge som arkitektoniskt slätstruken. 

Staden byggdes upp kring forsen Tammerkoski. Här byggdes 
James Finlayson i början på artonhundratalet Nordens största 
textilfabrik.  Den hade avgörande betydelse för Tammerfors ut-
veckling till industristad.

Stadens centrum präglas av forsen samt industribyggnaderna 
i tegel, vattenkraftverken och de gröna parkerna längs stränder-
na. Det råder en bred enighet om värdet av att bevara de indu-
stribyggnader som är centrala i stadsbilden. 

Det är framför allt i tre stadsdelar som nya moderna bostads-
hus har byggts, varav en  direkt vid vattnet. Samtliga hus har stora 
inglasade balkonger med sjöutsikt och egen hamn för fritidsbåtar. 

landmärke
De flesta städer vill ha ett eget landmärke, helst ritat av en väl-
känd stjärnarkitekt. I Tammerfors är den nya arenan tänkt att 
bli en symbol för den framgångsrika postindustriella staden.

Under ishockeymatcher kommer arenan att ha en kapacitet 
för ungefär 11 000 åskådare och under konserter upp till 14 000. 
Arenan har 50 loger samt drygt 700 parkeringsplatser. 

Det ganska ringa antalet parkeringsplatser indikerar att det är 
meningen att man bör komma till arenan med allmänna kom-
munikationsmedel, vilket är både praktiskt och ekologiskt då 
arenan är placerad mitt i centrum vid järnvägsstationen.

Enligt branschens förståsigpåare  kommer komplexet att 
klart överglänsa den nuvarande nationalarenan i Helsingfors, 
även om den rymmer färre åskådarplatser.

I motsats till Helsingforsarenan är den dessutom mera 
lättillgänglig för kollektivtrafik eftersom den byggs ovanpå 
järnvägen. En tanke är att bygga en direktförbindelse till are-
nan från buss- och järnvägstationen.  

Ground Zero till Tammerfors?
Ground Zero i Tammerfors ? Vid närmade titt på Libeskinds plan, are-
nan och omgivande höghusen, verkar det som om stjärnarkitekten 
vill istället förverkliga här de idéer om det nya World Trade Center vid 
New Yorks Ground Zero, som reviderades så starkt av stadens egna 
inflytelserika arkitekter. ( Pressfoto, Tampere Central Arena Ab).
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Ovanför spårområdet skapas ett omfattande kontors- och 
bostadskomplex, inklusive en skyskrapa, på drygt 60 000 kva-
dratmeter och en centralarena på närmare 50 000 kvadratmeter. 
I komplexet inryms 1500 arbetsplatser, 260 bostadslägenheter 
och ett hotell med 250 rum.

Alla dessa funktioner stöder varandra, vilket betyder att are-
nan kan fungera även då inget större evenemang är på gång. Are-
nans karaktär som evenemangs- och underhållningscentrum 
kommer att dra till sig fler aktörer och man väntar sig att områ-
det kring arenan piggar upp tammerforsbornas liv samt förebyg-
ger att centrum ödeläggs på kvällarna.

Företaget Tampere Central Arena AB samt byggföretaget NCC 
är huvudansvariga för projektet. Tammerfors stad och Statens Järn-
vägar har också spelat viktiga roller i förverkligande av projektet.

– Vårt samarbete med Libeskind har varit utmärkt. Hans 
vision har slagit oss med häpnad, säger Tero Estovirta, chef för 
NCC i Tammerfors.

inte bara idrott
Arenan beräknas stå färdig vårvintern 2013 och målet är att ishock-
ey -VM i maj 2013 kan spelas i den nya arenan.  Den behövs också för 
allt fler internationella kulturhändelser och andra arrangemang.

Av inkomsterna kommer 54 procent från ishockey och 46 % 
från andra tillställningar. 

Arenan strävar enligt projektledaren, Rikard Bjurström, ef-
ter att i större utsträckning fungera som ett underhållningscen-
trum än bara en idrottsarena.

Enligt en undersökning som gjorts av Tammerforstidningen 
Aamulehti stöder en stor majoritet av de tillfrågade Libeskind 
– projektet. De flesta är överens om att det behövs en ordentlig 
ansiktslyftning i stadskärnan.   

Aamulehti uppmanade nyligen på sin ledarplats Tammerfors 
att gripa ögonblicket, ”Tartu hetkeen, Tampere”. Det är dags, 
enligt tidningen, att höja målsättningen till  ”internationell 
nivå” . Det finns dock en del kritiska röster som anser att projek-
tet kommer att spränga alla kostnadsramar

Förhandlingarna med privata investerare har avslutats. Det 
har samlats in drygt 65 miljoner euro av vilka ca. 55 miljoner 
är i form av lån. Det finns dock uppgifter om att det hela kom-
mer att kosta betydligt mera. I somras beslutade fullmäktige 
att staden går i borgen för projektet, vilket även finska staten 
har gjort.<<

Daniel Libeskind, amerikansk 
arkitekt med polsk – judiska röt-
ter har under de senaste 15 åren 
ritat hus för de flesta storstäder. 
Nu har turem kommit till finländ-
ska industri- och hightechstaden 
Tammerfors. (Pressfoto, Tampere 
Central Arena Ab).

Förutom arenan byggs även ett 
antal höghus med kontors- och 
bostadsutrymmen vilka kommer 
att  bilda en helhet. (Pressfoto, 
Tampere Central Arena Ab).



Folkmängden i Finlands andra stad 
har under de senaste 20 åren ökat 
med närmare 30 000 invånare. Ny 
byggs där rekordantal nya bostäder 
och stadens centrum omgestaltas 
av stjärnarkitekten, Daniel Libeskind. 
(Pressfoto: Tampere Stadt.)

Det är framför allt i tre stadsdelar, 
i Ratina och i Lapinniemi, där nya 
moderna strandnära bostadshus 
har byggts och i Ranta – Tampella, 
där det redan projekteras direkt 
vid vattnet. Lapinniemi byggdes 
redan i början av år 2000 runt en 
gammal fabrik, som restaurerades 
om till ett spa – hotell. 
(Foto: Tammerfors Stad)
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I decennier låg floden gömd under en fyrfilig motorled rakt igenom Sydkoreas huvudstad Seoul. Idag 
flankeras den sanerade floden Cheonggyecheon av flera tusen butiker, vars ägare tidigare var sanerings-
projektets starkaste motståndare.

Av Markku Björkman, frilansjournalist

Motorvägen blev flod

På detta avsnitt av promenadstråket har man lämnat kvar några av 
den forna motorvägens stödpelare som ett monument över en epok 
då bilismen var en symbol för orubblig framtidstro. 
(Foto: City of Seoul, media room)
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D et sex k ilometer långa vattendraget har under 
senare halvan av 1900-talet legat dolt under en mo-
torväg. Parallellt med denna viktiga huvudled har 

det byggts ännu en minst lika trafikerad huvudled.
Vattendraget, en mjukt slingrande flodfåra med hela 23 biflöden, 

blev en central del av Seoul under kung Chosons dynasti för 600 år 
sedan. Sin nuvarande sträckning fick floden redan på 1600-talet, då 
man behövde dränera marken under den växande staden.

På 1400-talet fördjupades och utvidgades älven.  Det byggdes 
höga fördämningar för att kontrollera översvämningar. Ett om-
fattande nät av diken ledde en del av vattnet till bifloder.

Den växande staden behövde en vattenväg som kunde ta emot 
avloppsvattnet. Floden Cheonggyecheon ansågs vara det enda 
alternativet och fick därmed  utnyttjas som kloak. Situationen 
förbättrades dock något på 1500-talet, då bifloderna började 
förse staden med rent vatten och avfallsmängderna minskade.

Den industriella eran efter Koreakriget, med öppna avlopp, 
trottoarer och motorvägar, som byggdes ovanför Cheonggy-
echeon blev flodens fördärv. Under tiden ökade Seouls invånar-
antal till 10 miljoner

Luftföroreningarna ökade i takt med bilismen. Utländska 
besökare och turister började undvika de trafiktätaste områden 
i stadskärnan. I samband med Olympiska Spelen klagade idrot-
tarna på stadens ”ytterst tråkiga” centrum. Tidningarna skrev 
att Seoul saknade pulserande folkliv.

Bilarna byggdes bort
Kanske stimulerade detta nytänkandet bland stadens politiker och 
planerare. Seouls tunnelbana byggdes ut. Under 80- 0ch 90-talet 
utvidgades det allmänna kommunikationsnätet och idén om att 
återställa stadens city som en levande urban miljö, fick alltfler an-
hängare inom stadsplanemyndigheten. Seoul byggde flera ringle-
der och trafikströmmarna styrdes bort från centrum.

Den flerfiliga motorvägen ovanför och bredvid floden revs 
och vattendraget restaurerades i början av 2000-talet på initiativ 
av dåvarande borgmästaren och den nuvarande sydkoreanska 
presidenten, Lee Myung Bak. 

Rivningen av motorvägen började i juni 2003 och avslutades 
i september 2003.

Saneringen av floden kom att kosta cirka 385 miljoner dollar 
och avslutades i september 2005. Flera miljoner människor del-
tog i öppningsceremonin.

ett grönt promenadstråk mitt i Seoul istället för avgaser. (Foto: City of Seoul, media room)

Välkommen avkoppling vid porlande och skummande vattenfall. Här hittar den stressade 
storstadsmänniskan en bit natur bland bankpalatsen. (Foto: City of Seoul, media room)

det fem kilometer långa parkområdet längs floden öppnades för allmänheten 2005. 
Planerarna insåg snabbt att det behövdes mycket stora investeringar innan det gick att 
släppa på inpumpat vatten från Hanfloden via ett konstgjort porlande vattenfall.
(Foto: City of Seoul, media room)
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ett foto om motorvägen, som gömde floden Cheonggy-
echeon, på 1970 – talet, upphängd vid det gröna promenad-
stråket i Seouls centrum. (Foto: Korean ministry of Traffic and 
Transportation, media room)

Idag är Cheonggyecheon ett mycket uppskattat promenad-
stråk med “stepping stones”, små stenar, som ger männis-
korna möjlighet att gå över till andra sidan. ( Pressebox, at)

TEMA Stadsutveckling 

Projektet kritiserades i början av banker och affärsidkare, 
som trodde att de skulle förlora sina många bilburna kunder. 
Men omsättningen i affärer och restauranger längs floden 
mångdubblades snabbt.

Mängden förorenade partiklar i vattnet sjönk till 48 mikro-
gram per kubikmeter från tidigare 74, och genomsnittstempera-
turen längs floden är fem grader lägre på sommaren än i närlig-
gande områden, enligt uppgifter från myndigheter.

I mars 2003 satte Seoul in de första expressbussarna, som er-
satte de drygt 120 000 bilarna, som dagligen hade använt mo-
torvägen Tunnelbanan fick nya vagnar, som kunde ta 13 procent 
fler passagerare jämfört med de äldre modellerna. Samtidigt in-
fördes bussfiler på åtta större trafikleder. 

Det fem kilometer långa parkområdet längs floden öppnades 
för allmänheten 2005. Idag är Cheonggyecheon ett mycket upp-
skattat promenadstråk och här råder ett sjudande folkliv både 
dag- och kvällstid. En mängd nya restauranger och modebutiker 
har öppnats i området, som fortfarande, trots senaste tidens fi-
nanskris, kännetecknas av ekonomisk stabilitet. <<

Mängden förorenade 
partiklar i vattnet sjönk” ”



25STADSBYGGNAD 6 · 2011

Sim City IRL

det finns många spökstäder i den amerikanska västern, de flesta 
övergavs när gruvorna sinade eller järnvägen flyttades.  många av 
de här äldre övergivna städerna är i dag populära turistattraktioner. 

Snart inleds bygget av en annan sorts spökstad – där bebyg-
gelsen står tom redan från början.  Stadens officiella namn är 
”The Center for Innovation, Testing and evaluation” men kallas 
oftast bara ”The Center”. 

På ett 51 kvadratkilometer stort område i delstaten New 
mexico kommer man att bygga en komplett stad med bo-
stadshus, fabriker, butiker och offentliga byggnader.  För att 
likna en riktig stad så mycket som möjligt kommer vissa hus 
att vara kopior av äldre byggnader.   Förutom bebyggelsen 
skapas också all infrastruktur som finns i en normal ameri-
kansk stad med gator, vägar samt el- och avloppsnät.  

The Center planeras för  35 000 invånare - ungefär lika stor 
som Skövde.  1,3 miljarder kostar stadsbygget, som blir  experi-
mentverkstad för forskare vid universitet, laboratorier och inom 
försvaret.  men också för privata företag inom framför allt trafik-, 
it-, energi- och säkerhetsbranscherna. 

The Center ger möjlighet att experimentera i  kontrollerade 
miljöer.  Här kan man testa trafiklösningar, säkerhetssystem 
eller trådlösa nätverk.  

– The Center erbjuder tester i en unik anläggning med verk-
lighetstrogen infrastruktur så att man kan beräkna kostnader 
och begränsningar av ny teknologi innan de tas i bruk, säger 
robert H Brumley, Vd för Pegasus Global Holdings.  

Satsningen ska finansieras genom avgifter från användarna. New 
mexico är framstående inom högteknologisk forskning, här ligger 
bland annat testanläggningarna los alamos och White Sands samt 
den nyinvigda privata rymdhamnen Spaceport america. <<

Snart inleds bygget av The Center I New mexico – en obefolkad stad 
som blir ett gigantiskt laboratorium för stadsbyggnadsforskning.  

Av Mikael Jägerbrand, frilanjournalist

Fakta:
 Center for Innovation, Testing and Evaluation 
Exakt plats i delstaten New Mexico är ännu ej bestämd. 
Man väljer mellan två områden, dels nära Santa Fe och 
dels i närheten av Las Cruces.   
Ägare: Pegasus Global Holdings, baserat i Washington 
DC, USA. 
Kostnad: 1,3 miljarder (200 miljoner dollar). 
Storlek: 51 kvadratkm.
Antal anställda: ca 350. 
Fakta: New Mexico Storlek: 300 000 kvadratkm  
(ungefär lika stort som Norge.) 
Antal invånare: Två miljoner (2010).  
Största stad: Albuquerque.
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Städernas centrala delar förtätas i alla regioner; många megastäder dras med miljöproblem och olycksrisker. 
Samtidigt ger närheten goda förutsättningar för gång- , cykel- och kollektivtrafik. Projektet den Goda Staden har 
försökt hitta lösningar på denna motsättning.

Av Mathias Wärnhjelm

Mer än hälften av världens befolkning bor numera I urbana 
miljöer. Kunskapen om stadsutveckling och olika förhållnings-
sätt i staden måste snabbt förbättras. De stora  miljöproblemen 
ökar brådskan att hitta vägar som gör stadslivet uthålligt.

Idag sker den ekonomiska utvecklingen och befolknings-
tillväxten till stor del i städerna. Här erbjuds arbetstillfällen, 
utbildning, kultur och kommersiell service. Att kunna erbjuda 
attraktiva boendemiljöer, en levande stadskärna och bra kom-
munikationer är ett konkurrensmedel.

Ny stadskultur
En viktig drivkraft bakom utvecklingen är den tjänstebaserade 
ekonomin. Innovationsbärarna väljer region att verka i och här 
uppstår därför en konkurrens. En ny stadskultur blir också allt 
tydligare. Några kännetecken;
•	 I dagens kunskapssamhälle är staden arbetsplatsen
•	 Det alltmer mångkulturella samhället innebär också småfö-

retagens marknad som är i staden.
•	 Ungdomarna efterfrågar en ny offentlighet med mera uteliv.
•	 De äldre är mer aktiva och har nya konsumtionsmönster.
•	 Kvinnornas roll som kulturlivets konsumenter är tydlig.

Projektet Den Goda Staden sammanfattar erfarenheterna i 
fem önskemål;
1. Den nationella politiken som rör utvecklingen av våra 

städer behöver bli tydlig! Motiven till det är att fördubb-
lingsambitionerna inom kollektivtrafiken kräver statliga, 
regionala och kommunala insatser för att förverkligas. 
Vidare är klimatstrategier och miljökvalitetsmål ofta 
motstridiga avseende konsekvenser för stadsutvecklingen. 

De sociala aspekterna saknar ett statligt perspektiv utom i 
storstäderna. Dessutom är här EU en förebild.

2. Samordna statliga, regionala och kommunala investe-
ringar! För att klara det behövs en gemensam målbild. 
Medfinansiering behöver bli det normala för att få ett 
gemensamt engagemang. I denna process kan också en 
uppfattning om kostnadsnivåer mogna fram. Detta kräver 
förbättrad planering och förmåga till förhandling.

3. Utveckla de hållbara urbana transportformerna!För 
kollektivtrafikens del behövs tydliga mål, att tätorter 
samverkar, att de centrala delarna nås bekvämt. Staden 
behöver utvecklas kring attraktiva stadsstråk med god kol-
lektivtrafik och bytespunkterna måste upplevas trygga och 
tillgängliga och vara målpunkter i stadsstrukturen. När 
det gäller cykling behöver näten göras sammanhängande 
och anslutas till kollektivtrafikens hållplatser. Här och i 
stadskärnan måste väl fungerande cykelparkering finnas. 
I fortsatt exploatering behövs en tydlig cykelparkerings-
norm. För att åstadkomma en minskad andel bilresande 
behöver bilen hanteras på stadens villkor. Farten behöver 
dämpas och parkeringsnormerna ses över. Varudistributio-
nen och den attraktiva staden behöver förenas och bestäl-
larna behöver uppmuntras att vara miljömedvetna. Genom 
fysiska åtgärder och beteendepåverkan åstadkommes mer 
miljöorienterat och smart resande.

4. Undanröj hinder för utvecklingen av våra städer! Parallell- 
och dubbelprövning måste minimeras i stadsutvecklings-
processerna. Finansieringsreglerna behöver ses över. Olika 
sektorsuppgifter behöver samordnas. De professionella 
föreställningarna får inte suboptimera helheten.

Ett uthärdligt stadsliv



27STADSBYGGNAD 6 · 2011

5. Metod- och kunskapsbyte behöver säkras! En arena för 
erfarenhetsutbyte har skapats men det behövs också eta-
blerade former kopplade till regional utvecklingsplanering 
och kommunernas stadsutvecklingsarbete. En fördjupad 
processledarutbildning har skapats på KTH men det 
behövs också en intern vidareutbildning i de stadsutveck-
lande organisationerna.

Två exempel
Varudistribution
Varudistributionen befinner sig I ett läge när lagerhållning 
minskar vilket innebär högre leveransfrekvens och lägre fyll-
nadsgrad i fordon. Attraktivitetshöjningar i stadsrummet inne-
bär ofta minskad tillgänglighet för distribution. Leveranserna 
sker allt oftare inkluderande uppackning i butik vilket innebär 
nya krav på parkeringsmöjlighet. Sammantaget är det angeläget 
att skapa en god samverkan i staden kring varutransporterna. 
En struktur till detta finns i ”Handboken för godstransporter 
i Den Goda Staden” (till gänglig på Trafikverkets hemsida med 
den ovanstående länken till TRAST).

 
Stadsbyggnadsvisionen i Jönköping
I Jönköping har man lyckats skapa en gemensam vision fram 
till genomförande. En viktig del är en samordningsgrupp från 
olika förvaltningar. Det behövs, då Jönköping är inne i en in-
tensiv utvecklingsfas där man utvecklar nya stadsdelar kring 
Munksjön och förbereder ett nytt stationsläge för snabbtåg.

 

Åtgärder för ökad trygghet
Inom ramen för ett utvecklingsarbete med förbättrad central buss-
station i Jönköping diskuterades olika metoder att öka tryggheten. 
•	 Övervakningskameror kan monteras för att följa en per-

son på personens begäran från en punkt till en annan. Ger 
ökad trygghet om individen själv önskar.

•	 Det är inte realistiskt att försöka sanera en hel stad från 
otrygghet. Istället bör trygga stråk och platser eftersträ-
vas och i övriga delar av staden får fokus ligga på att de 
fungerar dagtid. 

•	 Viktiga platser, t ex knutpunkter: Här kan kommunen i 
samverkan med berörda myndigheter ”flytta” de sociala 
problemen till mindre störande platser några kvarter bort. 
Därifrån kan de sedan flyttas vidare med någon tids mel-
lanrum. På så sätt undviks permanenta tillhåll. Flytten 
sker genom att polismyndigheten avhyser alkoholister och 
missbrukare från en för staden viktig punkt med informa-
tion att de kan vara ostörda på en annan plats tills vidare.

•	 Offentliga toaletter kan byggas ihop med kioskverksam-
het eller liknande och på så sätt bli trevligare platser.

•	 När man utformar en plats så ska man skapa alternativa 
rörelsevägar. Helt odramatiskt kan människor göra en lov 
kring personer som man känner sig osäker med.

•	 Undvik stängda delar av staden, s.k. ”gated communities”. 
•	 Första tecknet på att man inte bryr sig om en plats är efter-

satt underhåll. Detta innebär omedelbart minskad trygghet.
•	 Viktigt att man kan se människors ansikte och hållning, inte 

bara siluetter. Då kan man känna om man vill ta en omväg.

Figur: Ökningen av antalet lätta lastbilar i firmabilstrafik i Sverige.

Handbok för godstransporter

i den goda staden

Verktyg för pålitliga och hållbara transporter

5  |  att börja arbeta
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och dimension på lastplatser, tidsfönster på last-
zoner etc. Som stöd för kommunen i detta arbete 
finns ett antal mått som motsvarar krav som är 
rimliga att ställa på lastplatser (mått 14–20). 

Även övriga aktörer har ett ansvar för att 
genomföra de åtgärder man gemensamt kommit 
överens om på samrådet. Det kan till exempel 
handla om att alla fordon som används i staden ska 
utrustas med alkolås, ISA-system och backkamera 
för att öka trafiksäkerheten, eller att butiker på en 
viss gata måste ta emot gods tidigare på morgonen. 

SamråD — uPPFöljNING

För att följa upp det arbete och de åtgärder som 
har genomförts under genomförandefasen hålls 
ett nytt samråd. Det ökar kraven på samtliga aktö-
rer att faktiskt genomföra det man har tagit på sig 
i avsiktsförklaringen. Det nya samrådet ger också 
en möjlighet att diskutera fortsatt utveckling för 
stadens godstransporter samt i vilken takt som 
olika åtgärder bör genomföras. 

Att med hjälp av handboken skapa ett kon-
tinuerligt arbete kring stadens godstransporter 
tillsammans med näringslivets aktörer, ökar 
möjligheterna att på sikt kunna studera effekter 
av åtgärdsarbetet. Hur har situationen för gods-
transporterna förändrats sedan den första inven-
teringen? Hur har resultatet från inventeringen 
av måtten förändrats? 

Utgångspunkter
Ett antal utgångspunkter ligger till grund för 
arbetssättet och är viktiga att bära med sig då det 
tillämpas i en kommun: 

 ➤ Hållbara transporter
 ➤ Kundorientering
 ➤ Fysisk miljö, kommunens verksamhet och 
transportföretagens arbete med miljö och 
trafiksäkerhet

 ➤ Hela transportkedjan som utgångspunkt
 ➤ Mått
 ➤ Nivåer för kvalitet

hållBara TraNSPorTer

Begreppet hållbar utveckling definieras som ”att 
utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov”. Transporter är en för-
utsättning för att dagens samhälle ska fungera 
men ger också negativa effekter i form av utsläpp 
av växthusgaser, luftföroreningar, trafikolyckor 
m.m. Inom ramen för begreppet hållbar utveck-
ling ska transportsystemet tillgodose samhällets 
behov av resor och transporter utan att äventyra 
förutsättningarna för kommande generationer. 
Det innebär att godstransporter i staden ska utfö-
ras på ett så effektivt och resurssnålt sätt som möj-
ligt för att tillgodose dagens behov samtidigt som 
de är hållbara i ett långsiktigt perspektiv. 

kuNDorIeNTerING

I arbetet med godstransporter krävs en god förstå-
else för hur godstransporter fungerar och arbets-
situationen för de som arbetar som transportörer. 

Figur: metodik för systematiskt arbete med godstransporter. Källa: Ur 
”Handbok för godstransporter i den Goda Staden”, Trafikverket och SKl.
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Nycklar till framgångsrik stadsutveckling
Gemensam kunskap och erfarenhet skapar arenor för diskus-
sion och erfarenhetsutbyte om stadsutveckling och transporter. 
För att undvika konflikter som bromsar eller låser utvecklingen 
är det viktigt att tänka på detta:

•	 Redan från början bör projektets viktigaste intressenter 
identifieras och involveras.

•	 En process genom ett komplext projekt består av ett ge-
mensamt kunskapssökande. Det är därför helt nödvändigt 
att känna till varandras intressen.

•	 En positiv process bygger på förmågan att kombinera 
ståndpunkter. Det gäller för varje part att prioritera det 
som är mest angeläget, men att kunna ge efter på övrigt. 

•	 Parterna måste ha både vilja och kunskap och dessutom 
kunna lyssna, ha respekt för varandras intressen och tillit 
för att den andra parten också agerar klokt.

•	 Man måste nå en gemensam ståndpunkt avseende vad 
man vill uppnå och vad det ska kosta. Det är också bra att 
sätta prislappar redan i början av ett projekt, då kan man i 
ett tidigt skede känna att nyttorna motiverar kostnaderna.

 Sammantaget krävs det träning i kreativitet och att ut-
veckla känsla för förhandling. Kompromiss är inte alltid lös-
ningen – därför är ”Det goda samtalet” viktigt för att skapa 
en vinna-vinnasituation

Erfarenheterna från Den Goda Staden redovisades under Kom-
munaltekniska föreningens årskonferens i Linköping i september. 
<<

Mathias Wärnhjelm är projektledare vid Trafikverket

Fakta Den Goda Staden
Den Goda Staden var ett samarbetsprojekt mellan 
Uppsala, Norrköping, Jönköping, Boverket, Sveriges 
Kommuner och Landsting och Trafikverket. Projektet 
avslutades 2010. Frågorna fortsätter att vara aktuella 
och projektet har därför skapat en arena för kun-
skapsutbyte och diskussion i form av årliga konferen-
ser i ämnet. 2011 års konferens hölls i Stockholm den 
26 oktober med mer än 100 deltagare. Vidare har en 
processledarutbildning skapats inom ramen för pro-
jektet. Utbildningen ges av KTH och den första kursen 
genomförs nu under 2011.

Projektets syfte var att söka kreativa lösningar på 
svensk stadsutvecklingsproblematik och att lägga en 
grund för utveckling, attityder och regelsystem. Pro-
jektet skulle också bidra till bättre samverkan mellan 
privat - offentligt, individer - samhälle, olika sektorer 
- delintressen samt kommun – region - stat.

Resultaten från projektet är väldokumenterade och 
finns tillgängliga via www.trafikverket.se/Foretag/
Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Den-
goda-staden/Publikationer/. Projektet innebar också 
ytterligare inspel i det fortsatta arbetet med Trafik 
för en attraktiv stad (TRAST). Bidragen ledde till två 
skrifter, en om godstrafik i staden och en om hållbart 
resande i praktiken (www.trafikverket.se/Foretag/
Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Trafik-
for-en-attraktiv-stad/Rapporter-om-TRAST/).

Tänkt ny järnväg förbi Jönköping. Källa: Jönköpings Kommun.
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Nya byggregler 
skyddar kulturhus

Boverket inför bindande föreskrifter om ändring av byggnader. Föreskrifterna ersätter de tidigare 
allmänna råden. Grunden är bl a nya PBl:s förvanskningsförbud för särskilt värdefulla byggnader.

Av Jens Busch, frilansjournalist
Foto: Barbro Larson och Jens Bush

V id årsskiftet tr äder Boverkets revide-
rade och delvis nya byggregler, BBR, i kraft. I nya 
BBR ingår helt nya föreskrifter om ändring av 
byggnader, föreskrifter som är en precisering och 
utveckling av de nuvarande råden (BÄR). Dessa 

föreskrifter blir bindande från och med 2013.
Ändringsföreskrifterna kommer att gälla alla typer av ändring-

ar, även tillbyggnader, i alla befintliga byggnader, oavsett ålder. 
–Det handlar framför allt om att vi vill tydliggöra hur man 

ska resonera inför en ändring och att vi definierat ett antal mini-
minivåer, säger Otto Ryding, antikvarie på Boverket

Grunden för föreskrifterna är Plan- och bygglagens krav 
om utformning, tekniska egenskaper och varsamhet, samt för-
vanskningsförbudet för särskilt värdefulla byggnader. 

–Det har visat sig att kommunerna uttolkat och tillämpat 
Plan- och bygglagens krav väldigt olika och de har lagt mycket 
krut på vissa saker, som brandskydd, men hoppat över andra, 
som till exempel ljusinstrålning. Men grunden är att alla krav 
ska uppfyllas, säger Otto Ryding.

Det är byggherrens sak att visa att kraven uppfylls och bygg-
nadsnämndens ansvar att kontrollera uppgifterna.

I de nya föreskrifterna har Boverket definierat ett antal mini-
minivåer i form av ”ska-krav”, som till exempel handlar om akut 
risk för liv och hälsa. Därutöver finns sådant som ska eftersträ-
vas, där byggherrren måste kunna motivera varför kravnivån ska 
anpassas. I praktiken innebär de nya föreskrifterna högre krav 
på byggherren.

–Om byggherren till exempel anser att energikraven behöver 
anpassas så ska han kunna motivera detta. Det duger inte att 
bara påstå att det inte går. Man måste ha undersökt vilka möj-
ligheter som finns och varför de inte är lämpliga. Det kan till 
exempel handla om att en viss åtgärd skulle skada byggnadens 
kulturvärden eller försämra inomhusmiljön eller vara orimligt 
dyr. Att kunna uppfylla kraven handlar mycket om att ha kun-
skaper om den byggnad det gäller, säger Otto Ryding.
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På mindre än tio år har elförbrukningen på Kunliga Operan 
i Stockholm minskats med nära 15 procent. Det har främst 
åstadkommits genom att vanliga glödlampor och lysrör bytts 
mot lågenergivarianter och lysdiodlampor – en intrikat upp-
gift i den antika miljön.

–Det här handlar inte enbart om att spara energi, vanliga 
glödlampor får snart inte användas och dessutom är många 
armaturer på Operan mycket gamla. De går sönder ofta, det 
saknas reservdelar och de är ibland en säkerhetsrisk, säger 
Tord Andersson, förvaltningstekniker på Statens Fastighets-
verks förvaltningsområde Teatrarna. Han leder projektet 
med bytet av belysning i nära samarbete med Operans elin-
genjör Torbjörn Gustafsson.

Nu närmast ska kronlamporna i de fem ljuskronorna i den 
pampiga Guldfoajén bytas ut. Till att börja med har kronorna 
fått lysdiodlampor. De har ett något kallare ljus och en annor-
lunda form på glaskolven än de gamla lamporna. Dessutom be-
håller de sitt vita ljus när ljusstyrkan dras ner, till skillnad från 
glödlampor som får ett gulare ljus.

–Det här är ett prov, det kommer hela tiden nya lysdiod-
lampor som ger ett alltmer glödlampslikt ljus. Det finns till 
och med vissa som ändrar färgtemperatur när ljusstyrkan 
dras ner, säger Tord Andersson.

lysdioder i radbelysningar
Annars har lysdiodlampor (LED-lampor) installerats i operasa-
longens radbelysningar, alltså de nedåtriktade lamporna på stols-
raderna som visar radnummer och fungerar som ledbelysning för 
publiken.

–Vi har behållit de gamla armaturskärmarna men fick ta fram 
en helt ny lampkonstruktion inuti, berättar Tord Andersson.

LED-lampor sitter nu också i fasadbelysningen mot Kungs-
trädgården, under frisen. 

En annan förändring i de publika delarna av operahuset är 
att vanliga glödlampor bytts mot energisnålare halogenlampor 
i de så kallade promenoarerna, promenadutrymmena utanför 
ingångarna till salongen.

Halverad effekt
Den enskilt största energibesparingen på belysning har annars 
gjorts i en av de tre balettövningssalarna, Målarsalen. Där satt 
tidigare 66 lysrörsarmaturer, belysningen var ”alltid” tänd och 
gick inte att reglera.

– Dessutom var ljuskomforten usel, säger Tord Andersson. 
Nu har vi bytt till 12 armaturer med lågenergilysrör och har 
halverat effekten, men ändå fått mycket bättre ljus. Tillsam-
mans med närvarodetektorer och effektreglering räknar vi med 
att spara upp till 30 000 kilowattimmar per år.

Sammantaget har dessa och en rad andra åtgärder på belys-
ning och ventilation minskat förbrukningen av fastighetsel från 
nära 350 kilowattimmar per kvadratmeter och år till cirka 300 
sedan 2002. Och arbetet fortsätter allteftersom befintliga lågen-
ergilampor och armaturer tjänat ut.

Ny belysning i Operan sparar megawattimmar
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Hur kan man uppnå ett behagligt inomhusklimat i kulturbygg-
nader, samtidigt som det inte skadar byggnaden och dess inventa-
rier och dessutom uppfyller kraven på energieffektivisering? 

Det är frågor som undersöks i flera projekt som Centrum för 
energieffektivisering vid Högskolan på Gotland driver tillsam-
mans med andra högskolor och med stöd av Energimyndigheten.

I en första etapp, mellan 2007 och 2009, hade projekten fokus 
på inomhusklimatet i monumentala byggnader, som slott, kyr-
kor och herrgårdar.

– Komfortkraven innebär att det ska vara varmt och skönt 
inne, men det kan innebära att det blir för varmt och torrt för 
att byggnaden och dess inventarier ska må bra. Det kan vara ett 
svårt dilemma där man måste kompromissa, berättar professor 
Tor Broström vid Högskolan på Gotland.

När man väl kommit fram till en kompromiss för inneklima-
tet blir frågan hur man uppnår målen. Moderna lösningar med 
värmepumpar eller solfångare kommer ofta i konflikt med att 
kulturbyggnadens yttre inte får förvanskas. Men ibland krävs 
kompromisser även då.

– Det finns många kulturbyggnader som står ouppvärmda 
och då är det ofta problem med fukt och därmed mögel och röta. 
Direktverkande el är en lösning som inte förstör exteriören, men 
det är ingen energi- och kostnadseffektiv lösning. Det är däre-
mot en luft-luftvärmepump, men då får man stå ut med att ha 
aggregatet utanpå fasaden, något som av många uppfattas som 
fult, säger Tor Broström.

Värmepump i Othem
Just värmepump blev lösningen för den byggnadsminnesmärkta 
mangårdsbyggnaden i Othem på norra Gotland. Huset hade 
fuktskador i form av algbeväxning, saltutfällningar och fukt-
fläckar och omfattande angrepp av strimmig trägnagare i bygg-
nadens trädelar och i möbler.

En luft-luftvärmepump installerades i februari 2007.
– Tillsammans med en fuktregleringsenhet på värmepumpen 

har det visat sig vara en fungerande lösning både för att uppnå 
grundvärme och avfuktning, och de fuktrelaterade problemen 
är i stort sett borta. Nackdelen är förstås att värmepumpen stör 
det visuella intrycket i den ålderdomliga miljön. Men vi ser detta 
som ett långtidsprovisorium för att få byggnaden att överleva yt-
terligare en generation, säger Tor Broström.

inventering
Fokus i projekten har nu flyttats från slott, kyrkor och herr-
gårdar till hus som används som bostäder eller arbetsplatser. 
Tillsammans med Linköpings högskola och SP har Högsko-
lan på Gotland just påbörjat en inventering för att se vilka 
problem som finns i kulturbyggnader och hur omfattande 
beståndet och därmed problemen är. Projektet ska pågå i fyra 
år och bekostas av Energimyndigheten.

– Man kan säga att ju äldre en byggnad är, desto större pro-
blem ställs man inför. Å andra sidan är risken större att det blir 
fel i mindre exceptionella byggnader, som inte ägnas lika stor 
uppmärksamhet. Men man måste alltid värdera byggnaden och 
sätta värdet i relation till de ingrepp som görs och vad som upp-
nås, säger Tor Broström.<<

”Ful” värmepump räddar 
kalkstenshus på Gotland
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Allmännyttan höjer ribban

allmännyttan i Skåne har ambitioner vad gäller ener-
gianvändning som vida överstiger både Sveriges och 
eUs. det är tack vare det så kallade skåneinitiativet.

Av Therese Rydstedt

 E nergian vändningen ska minska med 20 procent mellan 
åren 2007 och 2016 för 105 av Sveriges kommunala bostads-
företag. det är ett gemensamt mål - långt mer ambitiöst 

än både eUs och Sveriges nationella mål om minskad energian-
vändning. Hittills (mellan åren 2007-2010) har energianvändningen 
minskat med totalt 5,1 % hos de anslutna företagen. 

Skåneinitiativet startade på en SaBO-konferens i malmö i febru-
ari år 2008. då samlades ledare från 80 bostadsföretag och röstade 
fram det gemensamma energisparmålet. alla företag anslöt sig 
inte direkt; många har gått med efter hand. När ett bostadsföretag 
bestämmer sig för att gå med får företagsledningen skriva under 
en avsiktsförklaring att man avser att arbeta för att nå målet. det 
senaste företaget att ansluta sig var Sandvikenhus aB.

lagom är bäst
Bostadsföretagen som skrivit under initiativet äger samman-
taget nästan 400 000 lägenheter, det vill säga över hälften av 
hela allmännyttans bestånd och svarar därmed för en stor del 
av energianvändningen i bostadssektorn. att minska energian-
vändningen med 20 % blir ett väsentligt bidrag i bostadssek-
torns arbete för en bättre miljö. 

att ha ett gemensamt uttalat mål som årligen följs upp sporrar 
företagen som deltar. målet är satt inom en överskådlig tidsho-
risont för att alla ska kunna känna delaktighet och är också vad 
många uppfattar ett ”lagom” mål. det är inte lätt att nå målet 
men heller inte omöjligt och det handlar om att hjälpas åt. målet 
är gemensamt och det ska uppnås tillsammans.  

För att stämma av hur energieffektiviseringsarbetet går för 
de anslutna företagen ordnar SaBO en stor energikonferens 
varje höst. då har företagen rapporterat in sin energistatis-
tik för föregående år till SaBO och en uppföljning görs av 
resultatet. Konferensen är samtidigt en viktig mötesplats för 
alla de eldsjälar som arbetar med energifrågor ute i bostadsfö-
retagen. de får möjlighet att träffa likasinnade från hela landet. 
erfarenhetsutbytet är viktigt för företagen i Skåneinitiativet, här 
kan man dela med sig av både bra och dåliga erfarenheter. de 
projekt som gått mindre bra är minst lika viktiga att tala om, 
så att misstag inte behöver upprepas, och på årets konferens i 
Falun ägnades flera föredrag åt just detta. 

Hur ska bostadsföretagen då lyckas med att nå det ambitiösa 
målet till 2016? det handlar om enträget arbete, om företagsled-
ningar som prioriterar energifrågan, om eldsjälar. det handlar 
också om att få med sig samtlig personal i energijakten, att 
få alla i företaget att jaga onödiga kilowattimmar. det finns 
mycket att göra, både större åtgärder som görs i samband med 
ombyggnader och renovering, men också om det dagliga drift- 
och fastighetsarbetet, att helt enkelt stoppa allt som står och 
drar energi i onödan. det handlar givetvis också om att få med 
sig hyresgästerna. År 2012/2013 kommer SaBO att tillsammans 
med medlemsföretagen utforma en stor energisparkampanj, 
både nationellt och lokalt för att göra även de som bor i allmän-
nyttan delaktiga i detta viktiga miljöarbete. <<

Therese Rydstedt är projektledare för skåneinitiativet hos SABO.
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Notiser

Stadsutveckling i bokvärlden
Två nyutkomna böcker handlar båda om stadsutveckling med 
olika utgångspunkter.

I Andra Stockholm. Plats, liv och identitet i storstaden undrar Bo 
larsson och Birgitta Svensson  om det är,något särskilt med stor-
städer? Finns det en storstadsidentitet? Är Stockholm detsamma 
som innerstadens välkända platser eller finns det som titeln på 
denna bok antyder andra platser, flera städer inom staden?

I jakten på andra Stockholm resonerar forskare och studenter 
om hur liv, plats och identitet formas och äger rum i en stor stad. 
Hur blir man stockholmare, vad innebär det att Stockholm har en 
sexualiserad geografi, hur kan staden uppfattas som ljudlandskap 
och som alternativt nattlandskap, vilka platser har präglats av söt-
saker? det är några av de frågor som denna antologi söker svar på.

Boken är ett samarbetsprojekt mellan etnologiska institutio-
nen på Stockholms universitet, Nordiska museet och Stockholms 
stadsmuseum.

I Den segregerade staden studerar elisabeth lilja  tre innerstads-
kvarter i Stockholm som genomgått påtagliga förändringar sedan 
1995. det handlar om sk gentrifiering, när tidigare ganska fattiga 
områden i innerstaden attraherar nya grupper. arbetarstadsdelar 
töms på sin ursprungsbefolkning och in flyttar nya,  mer välbe-
ställda grupper.

Gatukontorsdagar 

i Luleå 

8–10 maj 2012

Läs mer på: 
www.lulea.se/tekniska
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2015

IFME Världskongress juni 2015 Christchurch Nya Zealand

2013

NKS-möte maj Finland

Miljö & Teknikk / Kommunalteknikk 13–15 maj Telenor Arena Fornebu/Oslo Norge

IFME Board meeting Våren 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? S.A.T.S årsmöte 5–6 maj 10.00 20.00 Berg menningarhus Dalvik Island

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 4–9 juni Finlandiahuset Helsingfors www.ifme2012.com

KommunalTeknik 2012 6–8 juni Helsingfors

KT:s årsmöte 6 juni 12.00 12.30 Helsingfors

NKF-dagene med årsmöte 3 september 2–4 sept Trondheim

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte 20–21sept Ringsted Danmark

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

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag 8 dec

Smtr Trafikkommittén 9 dec 13.15 Tel.möte

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

Datum start slut Adress Stad/Land Plats



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

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

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

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

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

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

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

WEBB  esri.se

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

Ev retur till:
Stadsbyggnad
Mäster Samuelsgatan 49
111 57 Stockholm 
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