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Samverka är ordet!
V

i s tå r a l l a i n f ö r stora utmaningar
när det gäller att effektivisera våra
verksamheter genom digitalisering
och utbyggnad av e-tjänster. En tydlig
framgångsfaktor är enligt min mening
samverkan. Vi är 290 kommuner med
samma grunduppdrag och det finnas
stora fördelar med att arbeta tillsammans
och utbyta erfarenheter.
Naturligtvis ser jag här kopplingen till
Kommunaltekniska föreningen och föreningens syfte att arbeta med, som det heter
idag, nätverksbyggande på olika plan.
Ett utmärkt exempel på samarbete
inom vår sfär är årets kommunaltekniska
projekt ”Bygglovsalliansen” där 18 kommuner i Stockholmsområdet samverkar
kring utvecklingen av bygglovsprocessen
Mer om detta kan ni läsa om i en särskild
artikel i detta nummer.

Standardisering
För att kunna samverka effektivt krävs ofta
att man arbetar likartat. För att underlätta
detta krävs standardisering av processer,
datamodeller, överföringsformat mm.
Det har länge talats om behovet av
standardisering inom området översiktsoch detaljplan. Det fanns ett embryo,
eller kanske mer, i arbetet med PilotGIS
men få har anammat denna så att översiktsplaner kan läsas gränslöst över län/
region. Samma önskemål finns för detaljplaner men inte heller här har man
kunnat komma fram trots olika initiativ
genom åren. Just nu driver Boverket och
Lantmäteriet ett arbete med att se över
plan- och fastighetsbildningsprocessen
med målet att få en mera sammanhållen
process. Frågan om standardisering lyfts
här fram som en viktig del.

Ett annat område där jag och många
andra länge har talat om behovet av
standardisering är primärkartan och
dess information. Här har vi nu i ett projekt under SKL kommuner tillsammans
med Infrastrukturbyggare som Vattenfall och Telia tagit fram ett standardiserat
överföringsformat för att underlätta för
stora aktörer att ta emot data från kommunerna. Vi bedömer att detta kommer
att rationalisera infrastrukturbyggarnas
verksamhet väsentligt. Överföringsformatet, som vi kallar ”Kommun GML”, kan
naturligtvis användas även i andra sammanhang och till andra kunder. Vi hoppas
att det ska bli en ”de facto-standard” för
den här typen av storskalig geodata.

e-tjänster
En stor fråga i kommunerna är utvecklingen
av e-tjänster för medborgarna. Regeringen
har också höga ambitioner som man uttrycker bl. a i en ny ”Digital agenda för Sverige” som ska styra utvecklingen av e-tjänster
till medborgare och företag. Vad som är intressant att observera är att staten har sett
det strategiskt viktiga i att ha bra karttjänster
och därmed har pekat ut geodata som en
viktig grundläggande infrastruktur i detta
arbete. Det är, som jag ser det, nödvändigt
att vi i kommunerna kan leva upp till detta
både för våra egna behov, men också för
att vi ska kunna aggregera data till regional
och nationell nivå. Vi måste alltså se till att
de kommunala geodataverksamheten såväl
resursmässigt som kompetensmässigt klarar dessa behov. De större kommunerna har
lite lättare att klara detta men många små
kommuner har det svårt på båda områdena. Här återkommer behoven av samverkan
och standardisering. Stora kommuner kan

stötta små, små kan gå samman och standardiserade arbetssätt, datamodeller, överföringsformat mm underlättar samarbetet.

Samarbete med Lantmäteriet
Samarbetet mellan kommunerna och
Lantmäteriet inom godataområdet
upplever jag har blivit allt bättre genom
åren. Vi har en stor utmaning framför
oss i arbetet med Geodatasamverkan
och glädjande nog har ca 50 kommuner
anslutit sig under det första året.
I höstas startade en ny fas i samarbetet som vi kallar ”Svensk GeoProcess”.
Ambitionen är här att kommunerna
tillsammans med Lantmäteriet ska
kunna erbjuda användare av geodata i
samhällsbyggnadsprocessen det mest
lämpliga materialet och leverans med
önskad teknik.
Till sist vill jag peka på möjligheten att
träffa inte bara kollegor från Sverige utan
även nordiska och internationella kollegor vid den kommande IFME-konferensen i Helsingfors den 4–6 juni. KT:s årliga
stämma kommer att hållas i samband
med denna och mer information om
innehåll och en inbjudan finns på annan
plats i detta nummer.

Allan Almqvist vice ordförande i
Kommunal-Tekniska Föreningen
och Stadsinggenjör i Malmö.
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Tekis – den kommunala marknadens systemleverantör

Grunddata

Ärende

Verksamhet

Oavsett till vem, vad
eller hur – Rätt data!
Tekis är en ledande
leverantör av IT-stöd för
kommunal verksamhet.

Beslut i farten, mobila beslut, svåra beslut, bra beslut
alla bygger på korrekt information från säkra databaser.

Vår produktportfölj är
bred och delas in i fem
områden:

På bussar, på arbetsplatser, på lunchen. Ja, nästan överallt står människor och pratar,
läser, letar efter och utbyter information med hjälp av mobila enheter. Aldrig någonsin
har så många så snabbt kunnat komma åt hela världens kunskap som idag. Det är en
självklarhet att vara uppkopplad utan att sitta vid en stationär dator.

Tekis-LV
Lokal Vägdata
Tekis-FB
Fastigheter och Befolkning
Tekis-VM
Vatten och mark
Tekis-R
Ärende
Tekis-G
Generella

Med Tekis system och tjänster är det möjligt att komma åt rätt information för rätt beslut
i rätt skede. Varje verksamhetssystem är unikt, inget ärende det andra likt. Samtidigt är de
en del i processer som berör varandra. Rätt tjänster bidrar till mobilitet utifrån var och ens
behov med rätt utrustning.
Kanske en app för en smartphone som visar radon eller en specialenhet för att se
gatukontorets inventeringsbehov. Mobila lösningar behövs överallt. Så ser vardagen ut!
En kontakt med Tekis visar vägen.

Skanna in QR-koden med din
smartphone för mer information
om Tekis och våra lösningar.

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

Het utveckling
Luleå har drygt 74 000 innevånare, men målet är att de ska bli minst 10 000 fler.
Årets Gatukontorsdagar hålls i år i Luleå 8-10 maj.
Av Hans-Olov Ohlsson, frilansjoiurnalist Foto: Per Pettersson

V

isst är det kall vinter, men Norrbottens län är ändå hett – främst tack vare
jätteinvesteringarna i gruvverksamheten i Kiruna, Malmberget och Pajala.
Också i residensstaden Luleå pågår många byggen, inte
bara av Facebooks enorma serverhallar på Porsöområdet
(se artikel på annan plats i tidningen).
Politikerna har slagit fast att Luleå ska växa med
10 000 personer.
– Det betyder bland annat att det behövs ytterligare 4 000 lägenheter, säger Göran Gabrielson, chef
för Gata & Trafik.
En arbetsgrupp med personer från stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har systematiskt jobbat
med att inventera vilka detaljplaner som finns och ta fram
nya detaljplaner för att kunna förverkliga visionerna.
Det visade sig att det redan fanns detaljplaner för
cirka 1 200 bostäder.
– Det byggs mycket i centrum, uppe på Kronanområdet och på andra villaområden. Det pågår också nya
planarbeten. Gatorna är inget problem, utan det som
brister är VA-kapacitet, berättar Göran Gabrielson.
Luleås stora VA-stråk har i alla år gått från de västra
stadsdelarna via centrum ut till reningsverket i Uddebo.
På senare år har det byggts en ordentlig avgrening till
ny villabebyggelse öster om centrum. Det stråket ska långsiktigt även serva ny bebyggelse norr om centrala stan.
Till det stora utbyggnadsområdet Kronan fanns tidigare bara en mindre VA-anslutning, anpassad till regementet
Lv7, som länge var allt som fanns på området.
– Nu krävs ett helt nytt huvudstråk för VA, säger han.

VA- och vägnätverk
För sju år sedan antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Kronan. I dag är den i princip helt
förverkligad. Ändå väntar fortsatt utbyggnad i området – och på flera andra ställen.
Luleås stora VA-stråk har i alla år gått från de västra
stadsdelarna via centrum ut till reningsverket i Uddebo.
På senare år har det byggts en ordentlig avgrening till
ny villabebyggelse öster om centrum. Det stråket ska långsiktigt även serva ny bebyggelse norr om centrala stan.
Till det stora utbyggnadsområdet Kronan fanns tidigare bara en mindre VA-anslutning, anpassad till regementet
Lv7, som länge var allt som fanns på området.
– Nu krävs ett helt nytt huvudstråk för VA, säger han.
– Gatorna behöver också ständiga reparationer. De
fryser sönder av tjälen. Den skapar problem som inte
finns söderut.
6
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Väg- och gatunätet är annars bra dimensionerat.
Den väldiga utbyggnad som skedde i samband med
planeringen av Stålverk 80 på 1970-talet gör att gatorna
klarar den ökade belastningen än i dag.
Sista veckan i september varje år sker en trafikräkning. 2011 passerade 28 000 fordon på ett dygn längs
Bodenvägen.
Det är den högsta siffra som uppmätts. Med Norrlandsmått är det väldigt mycket. Trafikmängden är tecken på
att någonting händer. Det är en del av utvecklingen.
När vägnätet byggdes på 70- och 80-talet byggdes
även gång- och cykelvägar, men inte alls i den omfattning
som nu krävs. Cykelvägnätet byggs nu ut kontinuerligt.
Under 2011 blev det nära fem kilometer nya cykelvägar.
Som på så många andra ställen i Sverige byggde Luleå
en gång i tiden fyrfiliga gator längs vattnet. Nu försöker
man med alla medel få bort dem, men det är inte så lätt
här i Luleå. Tre tillfarter till centrum, som ligger på en
halvö och gör det svårt.
Att bygga hus nära vattnet kräver också ordentliga
säkerhetsavstånd till havsnivån. I Luleå varierar havsnivån 2,5–3 meter under året.
Förutom alla nya bostadsbyggen behöver Luleå nya
industriområden. Dessutom ökar LKABs utskeppning av malm från hamnen i Luleå och i framtiden kan
Norrbotniabanan dras in till staden.
Det gäller att våga se långt fram. Utbyggnaden av
infrastrukturen måste alltid vara långsiktig, säger
Göran Gabrielson.
Ett tecken på att mycket är på gång i Luleå är att
tekniska förvaltningen har tvingats bygga ut sin egen
fastighet, för att få plats med ytterligare medarbetare …

Gatukontorsdagarna
I början av maj hålls de årliga Gatukontorsdagarna i
Kulturens hus i Luleå.
Tre föreläsare kommer att ge en bild av det som händer i Norrbotten:
1. Anders Furbeck berättar om LKABs utbyggnad i
Malmfälten.
2. Kommunchefen Stefan Hämäläinen beskriver hur
staden Kiruna ska kunna flyttas.
3. Magnus Sundling från Trafikverket talar om de ökade malmtransporterna på landsväg och järnväg.
I anslutning till Gatukontorsdagarna blir det också
tre studiebesök:
1. Haparanda/Torneå – för att ta del av samarbetet
mellan de två gränskommunerna.
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2. Storforsen och det spektakulära TreeHotell i Harads.
3. Rundtur i Luleå för att bland annat se Gammelstads kyrkstad, bostadsområdet Kronan och Facebooks serverhallar.

Blommor och isdjur
På sommaren blomsterplanteringarna – på vintern Stadsparken med sitt isdjur. Det är de två inslag i stadsmiljön
som Luleås parkchef Stefan Johansson vill prioritera.
– Jag tror på att försöka få till ”DLX”, säger han –
det lilla extra!
Stefan Johansson är chef för tekniska förvaltningens
avdelning Park & Natur. På hans kontor finns diplom
och utmärkelser som kommunen fått för sin utemiljö,
inte minst Stadsparken.
Parken är central i Luleå, omgiven av stadshuset,
domkyrkan och stadshotellet. På vintern pryds den av
ett jättedjur i snö och is, format av konstnären Hans
Englund och medarbetarna på Luleå kommuns Park &
Naturavdelning. Johansson är mån om att lovorda sina
många kreativa medarbetare.
Det stora snö- och isdjuret är en tradition sedan vintern 1985/86. Särskilt barnen gillar djuret, eftersom de
samtidigt får en härlig ruschkana ner längs dess rygg.
– Vårt mål är att få ut djuret före jul, men det har vi
bara lyckats med tre gånger sedan 1986. Men vi försöker
också ordna en del andra installationer – till glädje för
luleborna, berättar Stefan Johansson.
I Stadsparken finns skapelser i snö och is, plus ljusslingor i träden. I den miljön spelar Lule Stassteater sin
levande julkalender varje december.
I juli spelar Stassteatern sommarteater i parken.
Oavsett årstid ska parken vara ett attraktivt uterum
för människorna i centrala stan, en plats för möten, avkoppling och upplevelser.
8
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Sommartid lyser parken av cirka 20 000 sommarblommor. Det är en del av de cirka 75 000 plantor som
planteras varje försommar och bokstavligt talat sätter
färg på staden.
– Med våra varma och ljusa sommarnätter växer det
så det knakar!
Luleå av i dag är en skarp kontrast till det tidiga
1970-talet då det var knappt med utsmyckning. Johansson
föregångare Göran Sundqvist ändrade på det och därefter
har traditionen vuxit sig allt starkare.
– Det fanns inte någon riktig trädgårdstradition här
i norr. Vi började på 70-talet att mer systematiskt bygga
upp den gröna miljön. I dag har det hög status – mycket
beroende på den uppskattning som luleborna visar.
Avdelningen försöker förnya sig hela tiden. I höstas
förverkligades för första gången ”Luleå i nytt ljus” –
ett fantasifullt ljusspel i höstmörkret.
– Fantastiskt roligt att vi lyckades genomföra det. Vi
har saknat ett arrangemang under mörkaste årstiden.
Det är viktigt att följa med i utvecklingen. Nu pratas
det mycket om stadsodling och lokalproducerat, så därför utreds en utökning av kolonilottområdet på Hertsön.
Park & Natur genomför just nu det största projekt
som avdelningen haft, Södra hamnplanen.
– Där gör vi utformningen av evenemangsytan med en
liten park. 2013 ska det vara klart. Vi är ”Gatan” behjälplig
i en del estetiska frågor också, berättar Johansson.
2013 ska även Hertsö torg vara upprustat och gjort
mer tillgängligt. I planerna finns också en stadsdelspark
vid Björkskatans centrum.
Under vintern senare del får Luleå alltid ett extra
friluftsområde när nätet av isbanor plogas upp på
fjärdarna. <<
Fotnot: Under vintern senare del får Luleå alltid ett extra friluftsområde när nätet av isbanor plogas upp på fjärdarna.
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T r o s a ko m m u n

”Planbesked inom fyra dagar”
Trosa kommun anses ha ett framgångsrecept för snabbt byggande. Grunden har varit regelbundna nya översiktsplaner, man har redan gjort tre stycken sedan millennieskiftet.
Av Karine Mannerfelt, frilansjournalist
Trots att nya PBL förenklats så sent som i maj förra året
anser Svenskt Näringsliv att regelverket fortfarande
verkar för långsamt. Byggandet i Stockholm är på för
låg nivå för att möta tillväxtbehovet i regionen.
Kan själva planprocessen trimmas och bli snabbare? var
därför frågan när Svenskt Näringsliv, med Stefan Fölster
som inledningstalare, bjöd in till seminarium och diskussion kring hur byggandet i Stockholm kan påskyndas.
Som förebild presenterades Trosa kommun som anses
ha ett framgångsrecept för snabbt byggande. Grunden
har varit regelbundna nya översiktsplaner, man har redan gjort tre stycken sedan millennieskiftet.
– Då blir det tydligt för alla vad som gäller, för såväl
exploatörer som medborgare och politiker, menar Mats
Gustafsson som är samhällsbyggnadschef i Trosa.
Med aktuella översiktsplaner blir detaljplanerna
inte heller så betungande att göra. Dessutom ger översiktsplanen trygghet åt tjänstemännen som har lättare
att ta ställning till planärendena.
– Vi har därför kort startsträcka. Nya PBL säger att
planbesked ska ges inom fyra månader, jag säger fyra
dagar, berättade Mats Gustafsson.
Kan PBL effektiviseras med extern expertis? undrade Stefan Fölster. Jo, i Trosa tar man alltid hjälp av
extern expertis för detaljplanerna.
– Det krävs att man är duktig beställare och vet vad
man vill, men gör man det på rätt sätt ger det bättre resultat eftersom vi kan välja experter som passar projektet.
Om vi gör det själva är vi oftast bara halvbra på det mesta.
10
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Mats Gustafsson underströk också vikten av bra attityder i arbetet.
– Vi måste ha viljan att lösa problemen och vi väntar
aldrig ett halvår innan ett ärende tas upp i nämnden. Varje nytt ärende tas upp på nästkommande sammanträde.
Men hur går det då med samrådet i en så snabb process? undrade en seminariedeltagare.
Nej, Trosa har vanligen inte samråd om detaljplaner.
Allt samrådsförfarande läggs i samband med översiktsplanen. I stället tar stadsbyggnadskontoret initiativ till
möten med enskilda personer eller grupper som kan ha
synpunkter på detajplanen.
– Vi sänker hellre en byggnad med en våning än
tar strid. Dock skickas allt samrådsmaterial ut i sedvanlig ordning.
Även Knivsta kommun har erfarenhet av att en
genomtänkt och politiskt överenskommen översiktsplan ger snabba resultat. Där har man valt att skapa
ett planutskott direkt under kommunstyrelsen, med
representanter från alla nämnder som på ett tidigt stadium kan se hur planen påverkar deras eget fögderi.
– Men det här tillvägagångssättet förutsätter att man
har en politisk koncensus, menade Peter Hermelin, före
detta stadsarkitekt i Knivsta.
Från Trosa tillfogades kommentaren att arbetet
med själva översiktsplanen i sig kan vara enande. Problemet idag är att många kommuner inte har nya eller
ens aktualiserade översiktsplaner. <<

Omstritt markköp godkänt
Malmös omstridda köp av gården Solnäs
fick godkänt i Kammarrätten.
Jordbruksverkets invändning att behovet av marken inte är styrkt i någon plan
och köpet därför oförenligt med jordförvärvslagen vann inte gehör.
Som Stadsbyggnad tidigare berättat
köpte Malmö stad jordbruksfastigheten
Solnäs 48 hektar mark för snart fyra år sedan. Malmös stadsutveckling angavs som
motiv. Vid förvärvstillfället diskuterades
olika framtida tätortsbildningar sammanhållna av spårförbindelser för kollektivtrafik.
Samtidigt angav den gällande översiktsplanen att det aktuella området skulle bevaras
som odlingslandskap.
Jordbruksverket, som rutinmässigt fick
markförvärvet för prövning, ansåg att
Malmös framtidsplaner för området var
för vaga för att ett behov av Solnäs mark
skulle anses föreligga. Verket ifrågasatte
också tjänstemannaförslagens tyngd i
förhållande till översiktsplanen och avslog förvärvsansökan.

Sedan dess har Solnäsärendet prövats rättsligt av två instanser, senast av
Kammarrätten. Bägge rättsprövningarna har gått på Malmös linje och emot
Jordbruksverkets.
Kammarrätten anser att Malmö med
tillräcklig grad av sannolikhet har visat på
ett behov av att köpa Solnäs mark och
hänvisar bland annat till politiska beslut
som tagits efter det att förvärvet ägde rum
och till innehållet i en ny översiktsplan som
ännu inte vunnit laga kraft.
Jordbruksverket har ännu inte tagit
ställning till eventuellt överklagande;
– Frågan är om Kammarrättens dom
ger någon vägledning. Det här ärendet
har tagit så lång tid att Malmös politiker
hunnit fatta beslut i kärnfrågan och redovisat dem under rättsprocessens gång och
Kammarrätten har beaktat dessa senare
tillkomna beslut, konstaterar Lennart Gert.
Bitte Nord, frilansjournalist.

Norrköpings kommun söker medarbetare
två mark- och exploateringsingenjörer
till stadsbyggnadskontoret
Sista ansökningsdag är 2 mars
LÄS MER OM TJÄNSTERNA PÅ:
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Kajplatser finns anlagda och stora tidsvinster väntar de stockholmare som får möjlighet att båtpendla till
jobbet. I vår kommer pendelbåtsutredningens förslag på vilka linjer som kan bli aktuella.
Av Ylva Berlin, frilansjournalist

Pr oj e kt S jöväg e n

”Det är bara att lägga
Förra året flyttade cirka 40 000 personer till Stockholms län.
Förorterna byggs ut och kraven på kollektivtrafiken ökar – även
med andra färdmedel än de gängse.
Stockholms läns landsting inrättade år 2011 en Trafiknämnd, som har ansvar för kollektivtrafiken på land och till
sjöss, samt färdtjänsten. Arbetsmarknaden i storstaden kan
utvecklas om människor får möjlighet att pendla mellan olika
delar av staden, även sjövägen.
Sjötrafik bedrevs tidigare endast i skärgården, förutom Djurgårdsfärjorna mellan Djurgården och Nybroplan. Dessa drivs av
Waxholmsbolaget med finansiering av Storstockholms lokaltrafik
SL. SL fick enligt bolagsordningen endast syssla med landtrafik.
Det var kristdemokraterna som tog initiativet till landstingets båtsatsning. De förväntar sig nu att Stockholms stad ska
bidra till båttrafiken .
2006 var flera strandnära projekt, som Hammarby sjöstad och
Nacka strand, på gång. Nu började politikerna fråga sig hur de
boende skulle ta sig till jobbet. Privata båtinitiativ kom igång, för
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anställda och invånarna i de nya områdena. 2010 vände plötsligt
vinden, och hela Alliansen var med på noterna. Landstinget
gick in med pengar till pilotprojektet Sjövägen. Pendelbåtstrafiken kostar tio miljoner per år och landstinget delfinansierar
projektet med sex miljoner.
Ungefär 178 000 människor reste förra året sträckan Frihamnen,
Nacka strand, Lidingö och Stockholm Nybroplan. I vår ska det bli
en förbindelse med Kvarnholmen, där det byggs tusentals bostäder och många människor har sin arbetsplats. Mellan Lidingö
och Nacka tar det tio minuter med båt och cirka 50 minuter
med kollektivtrafik på land, så det handlar om stora tidsvinster.
Sedan augusti 2010 gäller SL-kortet på båtarna. Det här är en ny
kollektivtrafik mellan flera delar av Stockholm. Folk som bor i
Saltsjöbaden kan på ett enkelt sätt ta sig till jobbet på Lidingö,
istället för att åka en mycket längre sträcka via land, där bilköerna
gör läget ännu värre. Att båtpendling är populärt förstår man när
antalet båtpendlare ökade med 54 % i november 2011 jämfört
med maj samma år!

Kollektivtrafiken får ny

till!”
Renoveringen av Slussen kommer att ställa till stora problem inom kollektivtrafiken. Minst 20 000 personer pendlar till
exempel med buss varje dag från Nacka och Värmdö. Pendelbåtstrafik kan vara ett bra sätt att avlasta bussterminalen vid
Slussen under renoveringen.
En ny tunnelbana kostar miljarder att bygga. Vattenvägarna
finns redan och några större investeringar behövs inte. Båtarna
kan gå på olika slags biobränsle, eller på batteri. Sammantaget
blir det hela mycket billigare än att utveckla trafiken på land.
Under våren ska den så kallade pendelbåtsutredningen lämna
en utvärdering om vilka linjer som kan vara intressanta. Ett par
nya linjer är på gång i år, mellan Nacka strand och Blockhusudden,
Slussen och Skeppsholmen, Stadshuset och Söder Mälarstrand,
samt Liljeholmskajen och Hornstulls strand. I budgeten för år 2012
finns pengar avsatta och en konsultfirma har tagit fram en ny
handikappanpassad båt, platt och fin, som kan ta ett par hundra
passagerare i relativt hög fart till centrala Stockholm. Stockholms
hamnar har anlagt kajplatserna, så det är bara att lägga till. <<

Fakta projekt Sjövägen:
År 2011 körde SL på försök pendelbåt från Nybroplan
till Nacka strand och Lidingö. Politikerna håller nu på
att ta ställning till fyra nya linjer, mellan Nacka strand
och Blockhusudden, Slussen och Skeppsholmen,
Stadshuset och Söder Mälarstrand, samt Liljeholmskajen och Hornstulls strand.
Sjövägen är ett pilotprojekt mellan näringslivet, Stockholms läns landsting och kommunerna, som ska utveckla
pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vattenvägar. SLperiodkort gäller på båtarna. Vasakronan är huvudman
och samarbetspartners är SL, Nacka kommun, Lidingö
Stad, Kvarnholmen utveckling AB, JM AM och HSB m. fl.
Linjen Nybroplan – Nacka – Lidingö – Frihamnen, förkortar restiden med ungefär 50 minuter sträckan Lidingö –
Nacka. År 2011 reste drygt 178 000 passagerare med färjan.

samverkansarena
Ett nytt branschgemensamt företag som går
under arbetsnamnet ”Fördubbling AB” har
bildats i kollektivtrafikbranschen. Bolaget är
en ny nationell samverkansarena med syfte
att öka förnyelsekraften och 16 aktörer har
hittills anmält intresse.

”Fördubbling AB” ska driva strategiska utvecklingsprojekt för ökad kundnytta och effektivitet i kollektivtrafikbranschen. Det kan exempelvis handla
om utvecklingen av betallösningar, avtalsprocesser,
bytespunkter och strategisk omvärldsanalys. Fokus
kommer att ligga på projekt som skapar värde för
branschen utöver vad som är möjligt att åstadkomma av egen kraft.
Vid en extra bolagsstämma den 5 december utsågs en interimsstyrelse som ska fungera fram till att
ägarna väljer ny styrelse i oktober 2012.
– Vi gör det här därför att vi tror på samverkan som
nyckeln till framgång när det gäller frågor som har
strategisk betydelse för kollektivtrafikens utveckling.
I första hand tänker jag på nya avtalsmodeller, bytespunkter och betallösningar, säger Jan Ekenstedt på
Fågelviksgruppen.
– Arriva, som redan arbetar med flera olika trafikslag
och avtalsmodeller, vill vara med och driva på utvecklingen och förändra branschen i riktning mot fördubblingsmålet. ”Fördubbling AB” är en utmärkt form för
detta, säger Erik Bech-Jansen på Arriva.
– Bolaget blir den naturliga motorn i branschen. Nu
ska vi visa varandra att vi kan utnyttja vår samlade styrka för att skapa de gemensamma system som krävs för
att anpassa kollektivtrafiken till framtidens utmaningar,
säger Madeleine Raukas på SL.
Alla som bedriver kollektivtrafik i Sverige – både offentliga och privata aktörer – kan vara delägare i ”Fördubbling AB”. Detta innebär att trafikföretag inom
tåg, buss och taxi, nya kollektivtrafikmyndigheter och
länstrafikbolag har möjlighet att teckna sig för aktier.
Samtliga delägare, oavsett storlek, äger lika många
aktier och har lika många röster på bolagsstämman.
Arbetsnamnet ”Fördubbling AB” markerar ambitionen att bidra till att uppnå den branschgemensamma
visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle och målet att fördubbla
kollektivtrafikens marknadsandel.
Mer information om processen mot bildandet av
bolaget ”Fördubbling AB” finns på www.fordubblingab.
wordpress.com.
STADSBYGGNAD 1 · 2012
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Kommunal allians för enklare

bygglov
I Stockholmsregionen finns sedan hösten 2004 ett samarbete om bygglovfunktionen i flera kommuner, till
nytta för de bygglovsökande. Från början var det sex kommuner som samarbetade. Nu har gruppen vuxit till
18 kommuner och fler är på väg. Tidigare ordföranden i nätverket, Per Lagheim, har av Kommunal-Tekniska
Föreningen utsetts till Årets Kommunaltekniker.
Av Per Lagheim

I

n iti ati v et till sa m a r betet var ursprungligen
sex kommundirektörers. De hade dock tyvärr en lite för
enkel bild av vad som kunde bli utvecklingsområdet; ”ni
arbetar ju med samma lagstiftning alltså borde ni väl kunna
hitta en gemensam arbetsprocess”. Så blev det inte. Det fanns alldeles för många olikheter mellan kommunerna,utifrån det som
ju är själva idén med lokalt självstyre. Att jobba med bygglov i
kommun x kan vara helt olika mot kommun y beroende på t ex
politisk delegation, mängden strandskyddsärenden eller historien
uttryckt i hur rättssäkert man tidigare jobbat med bygglov eller
hur detaljplanerna fungerar.
Det som först blev det viktiga var att bygga upp ett nätverk. I
varje kommun är bygglovfunktionen liten. Tillsammans kunde vi
bygga gemensam styrka. Allra bäst visade sig den styrka som nätverket kunde utveckla då nya plan- och bygglagen (PBL) infördes 2011.
Långt innan boverket, SKL och andra centrala organ hade börjat
fundera på den praktiska användningen av nya PBL för bygglovhanteringen, hade alliansen uppmärksammat behovet, tagit fram
en gemensam processbeskrivning (där fick till slut kommundirektörerna rätt – på sätt och vis!) och börjat producera gemensamma
mallar för processens olika arbetssteg. Mallar som sen kunde användas i varje kommun utifrån de lokala förutsättningarna!
Allt byggde på att vi hade en smidig organisation där vi
kunde fördela arbetet mellan oss. Alla gjorde sin del och sen
byggde vi ihop det.
Arbetet blev så lyckat att SKL sen ville ta över processbeskrivning och mallar för att förmedla det till andra kommuner. En
del brukar tala om organisationsutveckling 2.0. Det här blev
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3.0 – en dimension till. Näringslivet har ganska länge har jobbat
med det som organisationsutvecklare beskriver som systemsamhället: man kopplar ihop flera organisationsenheter utifrån det
de är bra på, och vinner gemensamma framgångar.

Kundenkäter gav riktningen
Vår utveckling måste också bygga på att ständigt förbättra
det interna arbetet i varje kommun. Där kommer vårt arbete
med gemensamma nyckeltal och en gemensam kundenkät in.
Hela detta arbete görs för att kunna mäta såväl inre som yttre
effektivitet och göra jämförelser mellan kommunerna. Varje
kommun kan använda de redovisade nyckeltalen och data från
kundenkäterna suveränt i sitt eget utvecklingsarbete. Men det
är inte utan stolthet som bygglovchefen i kommunen kan meddela sin kommundirektör att man vid alliansens årsmöte blivit
utsedd till årets bästa kommun. Sex års kundenkäter visar en
mycket samlad bild av vad de sökande tycker är viktigt (i prioriteringsordning) då de söker bygglov. Det är:
1. enkelt att komma i kontakt med handläggaren,
2. handläggningstiden
3. professionellt och förtroendefullt bemötande
4. begripliga blanketter och informationsmaterial
5. rimlig avgift
6. tydligt och klart beslut
I dessa omdömen är det ingen skillnad mellan kommunerna
och inte heller mellan privatpersoner och företag.

Konkreta verktyg
1. I våra samtal om vad som kan göras för bättre inre effektivitet

hamnar vi ofta i diskussioner som liknar lean-tänkandet inom
industrin. Därför har också flera kommuner startat sådant utvecklingsarbete. Även här kan nätverket ha betydelse för att
sprida och dela erfarenheter.

2. I arbetet med den inre effektiviteten handlar det också om att

hantera byggloven rättssäkert. Här kan det bli diskussioner
med kommunledning om vad som är rätt enligt lagen och vad
som är ”smidigt” i den enskilda kommunens tillämpning av
lagen. Även här är nätverket en styrka.

Kanske är vi nu, efter sju års tålmodigt arbete med att bygga nätverket, klok processhantering, bra grund för ständig verksamhetsutveckling, gemensamt informationsmaterial och kompetenstillväxt,
framme vid kommundirektörernas tidiga önskan. Diskussioner förs
inom alliansen, om alla bygglovhandläggares dröm, att med alliansen som bas kunna hitta det perfekta ärendehanteringssystemet för
bygglov. Att hitta programutvecklaren som vill samarbete med oss.
Vi lovar ett spännande samarbete. <<
Per Lagheim är stadsarkitekt i Täby.

3. Gemensamma typritningar har tagits fram av alliansen. Idag finns

det sådana för ”nybyggnad enbostadshus”, ”tillbyggnad enbostadshus”, ”garage” och på gång är ”plank, mur och markuppfyllnad”.
Avsikten är att kunna visa upp samma krav på underlag oberoende
av om bygglovet är på Lidingö eller i Södertälje. Det underlättar
för den sökande och för bygglovhandläggarna. I flera fall har vi sålt
detta material till kommuner även utanför alliansen.

4. Alliansen var också pådrivande för att starta fortbildning om

bygglovhantering. Det blev kursen ”Bygglov i praktiken” i
samarbete med KTH. En kurs som tar fasta på behovet av att
fylla på med mera kompetens och folk för bygglovhanteringen
i kommunen. Utifrån generationsväxling och nya krav – bl a
nya PBL – på kommunernas bygglovfunktion behövs det nytt
folk till kommunerna. Kursen ges nu för fjärde året i rad. Antalet deltagare har varit 40–50 st varje år.
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Bakläxa på åtta års planarbete och fråntagna rätten
att själva bevilja bygglov. Simrishamns kommun får
nu smaka på Länsstyrelsen i Skånes tuffa tag.
Av Bitte Nord, frilansjournalist

Simrishamn fråntogs

rätt att ge bygglov
Med ett nyligen fattat beslut om tillsyn av områdena Norrekås och Örnahusen vill Länsstyrelsen att Simrishamn visar
större respekt för natur- kultur- och rekreationsvärdena längs
en kuststräcka utmed Hanöbukten och sätter stopp för sina
omfattande bebyggelseplaner.
Tillsynsbeslutet innebär att staten genom länsstyrelsen har
sista ordet i fråga om bygglov och förhandsbesked. Beslutet
kommer att gälla till dess att Simrishamn presenterar ett förslag
till fördjupad översiktsplan som länsstyrelsen bedömer ger fullgott skydd för riksintressena naturmiljö, kulturmiljö och kustzon.
Länsstyrelsen i Skåne har ingripit så här resolut bara två gånger tidigare. 1996 mot Klippans kommun och 2008 mot Eslöv. I
bägge fallen var motivet att kommunerna inte sörjt för möjligheten att bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader. Vid de här
tillfällena var det Plan-och bygglagens kapitel 12 paragraf 4 som
gjorde ingripandena möjliga. Med den nya plan-och bygglagen
ryms åtgärden i kapitel 11 paragraferna 10 och 12.
Den aktuella kuststräckan söder om Skillinge är mycket omtyckt, både av en besökande allmänhet och av människor som
vill bosätta sig här. När Simrishamns byggnadsnämnd kände av
ett större bebyggelsetryck i början av 2000-talet fattades beslut
om att planlägga området genom s k program.
Programmet blev den första källan till konflikt med Länsstyrelsen
i Skåne. Programformen var inte ett godkänt verktyg i det här sammanhanget, påpekade länsstyrelsen. Den föreslagna bebyggelseutveckligen fick också underkänt. Oförenlig med riksintressena
genom sin omfattning och lokalisering, konstaterade länsstyrelsen.

Samsyn saknas
Och så där har det fortsatt. Med facit i hand kan konstateras att
kommunen och länsstyrelsen saknat samsyn om var det kan
byggas, hur mycket och vilken sorts regelverk som krävs. Kommunens senaste ansats till reglering av bebyggelse genom områdesbestämmelser fick lika underkänt som formen program.
– Man kan inte bestämma det, som man vill bestämma, med
hjälp av områdesbestämmelser, förklarar Karin Kallioniemi, planhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.
Beslutet om tillsyn och överprövning fattades strax före jul
2011 och ännu har länsstyrelsen inte fått några bygglov att granska inom ramen för beslutet. <<
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Faktaruta /Historik/
• 2003 Samråd om Program för Norrekås och Örnahusen med omnejd. Programmet föreslår ett antal områden för ny bebyggelse.
Kommunen avser låta programmet ersätta gällande översiktsplan för området. Länsstyrelsen svarar att ökningen av bebyggda
områden inte är möjlig med hänsyn till riksintressen och att planverktyget program inte är en giltig ersättning för översiktsplan.
• 2004 Samråd om fördjupad översiktsplan Norrekås och Örnahusen med omnejd. Förslaget är i sak detsamma som i programmet. Länsstyrelsen fortsatt kritisk till ny bebyggelse.
• 2007 Utställning av fördjupad översiktsplan Norrekås och Örnahusen med omnejd. Kommunen har lagt till ytterligare områden
där bebyggelse kan tillåtas. Länsstyrelsen pekar på risken för påtaglig skada på riksintressen, framför allt RI kustzon.
• 2009 Utställning 2 av fördjupad översiktsplan Norrekås och Örnahusen med omnejd redovisar ett stort antal hus uppförda parallellt med planarbetet. samt beviljade förhandsbesked och bygglov
som ännu inte utnyttjats. Med utgångspunkt i dessa nya hus och
byggrätter föreslås ytterligare bebyggelseområden som inte varit
aktuella tidigare under processen. Länsstyrelsens kritik mot en omfattande utbyggnad och frikostighet med förhandsbesked, utan
stöd i en antagen FÖP, är kraftig. Inga nya bebyggelseområden
utan föregående detaljplanering, menar man.
• 2010 maj Länsstyrelsen gör tillsynsbesök i Simrishamn. Kommunen uppmanas att stryka nytillkomna bebyggelseområden.
Länsstyrelsen bedömer deras skada på riksintresset kustzon som
påtaglig. Kommunen uppmanas neka bygglov och förhandsbesked med hänvisning till förarbetena till Miljöbalkens 4:e kap.

3.600 inköpare och beslutsfattare
i 290 kommuner läser varje
nummer av Stadsbyggnad.
Vill du påverka dem att välja din
produkt eller tjänst?
Kontak ta annonsavdelningen

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

• 2010 dec Länsstyrelsen får veta att kommunen avser att anta
FÖP utan att göra de ändringar som Länsstyrelsen begärt. Länsstyrelsen befarar därför ytterligare bygglov och förhandsbesked
med stöd av översiktsplanen och utanför den statliga kontroll
som en detaljplaneprocess innebär. Kommunen informeras om
att konsekvensen av antagande av FÖP blir att Länsstyrelsen
ingriper med beslut om överprövning för att säkerställa den
statliga kontrollen i området.
• 2011 april Kommunen har avbrutit översiktsplanearbetet och i
stället börjat arbeta med områdesbestämmelser för att tillgodose sitt behov av juridiskt bindande bestämmelser. Länsstyrelsen påpekar, dels att områdesbestämmelser inte ger möjlighet
att säkerställa områdets riksintressanta miljöer, dels att a l l ny
bebyggelse i området riskerar att skada områdets värden.
• 2011 sep Samråd om Områdesbestämmelser för Norrekås och
Örnahusen med omnejd. Innehållet är detsamma som vid utställning 2 och bemöts av länsstyrelsen med samma invändningar som tidigare. Än en gång konstaterar Länsstyrelsen att
områdesbestämmelser inte är rätt verktyg. Sådana kan inte
freda områden från ny bebyggelse, vilket föresvävat Simrishamns
kommun. De kan heller inte användas – utan att ha stöd i en
översiktsplan -för att föreslå nya bebyggelseområden.
• 2011 dec Länsstyrelsen beslutar om Tillsyn över kommunala
beslut om lov och förhandsbesked i Norrekås och Örnahusen
med omnejd enligt PBL kap 11 paragraferna 12 och 10 ( ersätter
12:4 i gamla PBL). Beslutet innebär att byggnadsnämnden i Simrishamn ska skicka alla beslut om lov och förhandsbesked till
Länsstyrelsen för granskning och eventuell överprövning.
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gill a : facebook t ill lule å

”Största investeringe
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en sedan Stålverket”
Kylan var för en gångs skull en fördel när Facebook
valde Luleå som bas för sitt nya europeiska datacenter. Det kommer att serva 800 miljoner använare.
Av Anders Bylund och Lena Segerlund
– Efter en omfattande process där vi undersökt alternativ i hela
Europa kom vi fram till att Luleå hade den bästa helhetslösningen, med ett klimat väl lämpat för naturlig kylning, tillgången
till förnyelsebar energi, bra mark, välutbildad arbetskraft och ett
starkt och engagerat företagsklimat, säger Tom Furlong, ansvarig för nyetableringar på Facebook.
För två år sedan började Luleå arbeta med att locka internationella IT-bolag till regionen. Kommunen, Luleå Näringsliv
AB och Invest Sweden har tillsammans arbetat hårt för att få
till stånd Facebooks etablering i Luleå, som blir en milstolpe i
stadens historia.
Den 27 oktober offentliggjorde Facebook att de ska bygga sitt
tredje egna datacenter i Luleå. Datacentret blir bolagets första i
Europa och kommer att serva över 800 miljoner Facebookanvändare. Datacentret blir det största i sitt slag som byggts i Europa och det nordligaste i världen av den har storleken.
”Det här är den största enskilda investeringen i Luleå sedan
stålverket byggdes 1940. Det här är början på en helt ny och digital industriera för hela vår region, som i och med etableringen
blir en nod för datatrafik i hela Europa”, säger Karl Petersen, kommunalråd i Luleå.

Därför Luleå

Tom Furlong, projektansvarig
och kommunalrådet Karl
Petersen GILLAR Facebook.

Facebook valde Luleå för regionens unika egenskaper. Luleå ligger
på samma breddgrad som Fairbanks i Alaska och kylan har varit
en nyckelfaktor bakom Facebooks val av plats. I Luleåregionen
finns under större delen av året lättillgänglig naturlig kyla i luften
som behövs för att hålla nere temperaturen i serverhallarna.
Luleå har sina rötter i massa-, gruv- och stålindustrin, som
fortfarande är viktig for regionen. Basindustrins hårda krav på
elförsörjning har under åren skapat ett driftsäkert och beprövat
högspänningsnät som nu är en stor konkurrensfördel i kampen
om framtidens industrier.
– Att Facebook kommer till oss är ett bevis för regionens
kvaliteter och en enorm laginsats från alla inblandade. Luleå
har ställts mot mängder av alternativ och när det gäller den här
typen av investeringar så chansar man inte, säger Matz Engman,
VD Luleå Näringsliv. En av nycklarna till framgången har varit
det täta samarbetet mellan kommunala förvaltningar, energibolaget och näringslivsbolaget. Tillsammans har vi klarat av att
leverera lösningar på Facebooks högt ställda krav. Vi har jobbat
med parallella processer genom hela projektet och på så sätt lyckats korta ner tiderna väsentligt. Dessa värdefulla erfarenheter tar
vi nu med oss till kommande projekt.
STADSBYGGNAD 1 · 2012
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– Luleå kommun, Näringsdepartementet och Invest Sweden
har varit övertygande under hela processen och hjälpt oss att
fatta det här beslutet. Vi ser fram emot att bli en del av lokalsamhället och arbeta tillsammans med Luleå for att ge snabbare, mer
tillförlitlig och robust service till människor runt om i världen
som förlitar sig på Facebook för att hålla kontakten med vänner
och dela information, säger Tom Furlong.

Det största i sitt slag
Datacentret blir det största i sitt slag i Europa och bestå av tre
serverhallar med en area på 28 000 m2 vardera vilket motsvarar
drygt 11 fotbollsplaner. Bygget sker i tre etapper och den första är
redan påbörjad. Den första serverhallen ska vara i drift om ett år
och hela anläggningen väntas vara klar 2014. En stor del av trafiken från världens 800 miljoner Facebookanvändare kommer då
att hanteras i det nya datacentret.
Totalt innebär projektet att flera miljarder kommer att investeras inom de närmaste tre åren och att 300 årsarbetstillfällen kommer att skapas bara under byggnationen.

Vad är ett datacenter?
Investeringarna i datacenter världen över är 2010–2011 omkring 200 miljarder kronor och beräknas växa till 230 miljarder under de kommande 12 månaderna (DCD Industry
Census 2011). Utvecklingen drivs av att alltmer av både företag och privatpersoners data ligger i stora datahallar – det så
kallade molnet – snarare än som förr på hårddiskar på lokala
datorer och servrar.
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Ett datacenter fungerar som en jättedator. Där huserar tusentals dataservrar som genom att arbeta tillsammans kan processa
stora mängder datatrafik. Servrarna är länkade med omvärlden via
fiberoptikkablar, och kan på så sätt använda sin samlade kapacitet
för att göra omfattande beräkningar för att få tjänster på webben –
till exempel Facebook – att fungera.
När du använder Facebook, till exempel för att uppdatera din
status eller kommentera vänners bilder och filmer, tar servrarna
i Facebooks datacenter emot och beräknar dina önskemål så
att själva handlingen upplevs som direkt i samma ögonblick du
utför den. Med 800 miljoner användare världen över och mer
än 100 miljoner bilder som laddas upp varje dag, är det enorma
mängder data som behöver processas av Facebook varje dag.
Facebook sätter regionen på världskartan som i och med
etableringen blir en nod för datatrafik i hela världen. Luleå
kommer att marknadsföras som The Node Pole när fler aktörer i branschen ska bearbetas. Namnet ska återspegla regionens
nordliga position och det faktum att platsen nu blir en knutpunkt för datatrafik i hela Europa.
”Vi hoppas att andra globala företag ser vår regions inneboende kvaliteter och väljer att följa i Facebooks fotspår i framtiden.
Vi vill bli ett riktmärke, en pol, for högteknologisk och energikrävande verksamhet. De har gjort en metodisk undersökning
av platser i hela Europa och kom fram till att Luleå var den allra
bästa”, avslutar Karl Petersen. <<
Anders Bylund arbetar på Stadsbyggnadskontoret i Luleå kommun. Lena Segerlund finbns hos Luleå Näringsliv AB.

Björn Hedén, tidigare på Trafikverket. Björn har på Trafikverket arbetat som kontrollant ute på vägarbets-platser, senaste tiden har Björn tagit
fram och ansvarat för det nya e-learning program som inom kort introduceras. Nu arbetar Björn hos oss på Ramudden som specialist på säker
Trafikarbetsplatsmiljö och paralellt med detta som Ramuddens konsult i Trängselskatt projektet i Göteborg. Björn skall informera er om de
nyheter som träder i kraft beträffande utbildning, kompetens mm.

Niclas Camarstrand, tidigare på Trafikverket, Ramböll, Leksands kommun, har erfarenhet från entreprenörssidan under ca 12 år, 13 år som
myndighetsperson hos olika myndigheter och idag jobbar Niclas som Gatuchef i Smedjebackens kommun och som konsult åt Ramudden.

Ramudden har knutit en leverantör av ett Webb baserat program till sig. På detta sätt kan
Ramudden erbjuda ett absolut toppmodernt verktyg till er för att få fullständig kontroll på alla
arbeten som sker på er Kommuns gatunät. Programmet ger er också en enkel hantering
om ni vill ta ut avgifter för: Grävtillstånd och nyttjande av allmän plats.

Ramudden tar ett steg till!

Sten Bramwall, marknadschef på Ramudden, ansvarar för denna lansering av “helhetslösning” för kommuner. Skall förklara hur
Ramudden kan säkerställa att det alltid finns tillgång till det avstängningsmaterial respektive kommun har behov av utan att kommunen
behöver investera själva. Detta gäller även för det det permanenta skyltbehovet.

Jan Mattsson, tidigare på Trafikverket och egen konsult-verksamhet. Nu arbetar Janne hos oss på Ramudden och skall informera er om
den nya handboken Arbete På Väg som tagits fram för att hjälpa till att få ett enkelt regelverk för kommunala vägar. Janne har under
senaste året arbetat tillsammans med 8 kommuner runt Göteborg för att hjälpa dem att få till ett lättbegripligt regelverk. Janne har till
dessa kommuner plus 4 st till dessutom tagit fram en gemensam exempelsamling TA-planer

Ramudden är i grund ett uthyrnings företag. När vi nu lanserar detta upplägg för Sveriges
kommuner kommer vi givetvis också focusera på det material som behövs för att upprätta
och säkerställa säkra arbetsplatser och trafikmiljöer. Ramudden erbjuder sina samarbetspartner att låna avstängningsmaterial istället för att varje kommun skall köpa in sitt eget.

Vi har verktyg för att nå total kontroll på vad som görs på kommunens gator!
Vi har en handbok som talar om hur saker skall göras på gator och vägar!
Vi har anpassad utbildning för arbetare som jobbar på kommunala vägar!
Vi erbjuder det material som behövs för att säkerställa bra arbetsplatser och bra trafikmiljö!
Samma handbok som SKL beslutat att använda. Ramudden har däremot
möjligheten att göra den mer anpassad efter varje Kommun som beslutar
sig för att använda den. T ex bild på framsidan från den egna kommunen,
karta på det kommunala vägnätet med barriär klassning, viktiga kommunala
telefonnummer osv.

-

Eftersom det kommunala vägnätet skiljer sig en hel del från det Statliga på många punkter
är det viktigt med tydliga regler inom Kommunen för att säkerställa att rätt saker används på
rätt plats och att regelverket efterlevs.

Kompetens till ditt förfogande!

på Infrastruktur och Kommunalteknik mässan i Malmö 28-29/3
Mer info på: www.ramudden.se

Vi vill ligga i framkant med våra produkter och tjänster.
Nu går vi ut med en paketlösning för Sveriges kommuner.

Välkommen att besöka oss på Vägmärkesdagarna i Jönköping 6-8/3 eller
på Infrastruktur och Kommunalteknik mässan i Malmö 28-29/3
Mer info på: www.ramudden.se

Ramudden

Gräva i gata - uppställning på Kommunens mark

Ramudden har knutit en leverantör av ett Webb baserat program till sig. På detta sätt kan
Ramudden erbjuda ett absolut toppmodernt verktyg till er för att få fullständig kontroll på alla
arbeten som sker på er Kommuns gatunät. Programmet ger er också en enkel hantering
om ni vill ta ut avgifter för: Grävtillstånd och nyttjande av allmän plats.
Niclas Camarstrand, tidigare på Trafikverket, Ramböll, Leksands kommun, har erfarenhet från entreprenörssidan under ca 12 år, 13 år som
myndighetsperson hos olika myndigheter och idag jobbar Niclas som Gatuchef i Smedjebackens kommun och som konsult åt Ramudden.

Kommunanpassad Arbete På Väg handbok
Lokalt regelverk för arbete på
Kalmar kommuns gator 2012
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Samma handbok som SKL beslutat att använda. Ramudden har däremot
möjligheten att göra den mer anpassad efter varje Kommun som beslutar
sig för att använda den. T ex bild på framsidan från den egna kommunen,
karta på det kommunala vägnätet med barriär klassning, viktiga kommunala
telefonnummer osv.

Kommun depå - låna istället för att köpa.

Arbete På Väg

Kommunanpassad Arbete På Väg handbok

HANDBOK

Kommunanpassad utbildning

Gräva i gata - uppställning på Kommunens mark

Kompetens till ditt förfogande!

Jan Mattsson, tidigare på Trafikverket och egen konsult-verksamhet. Nu arbetar Janne hos oss på Ramudden och skall informera er om
den nya handboken Arbete På Väg som tagits fram för att hjälpa till att få ett enkelt regelverk för kommunala vägar. Janne har under
senaste året arbetat tillsammans med 8 kommuner runt Göteborg för att hjälpa dem att få till ett lättbegripligt regelverk. Janne har till
dessa kommuner plus 4 st till dessutom tagit fram en gemensam exempelsamling TA-planer

Kommunanpassad utbildning

Eftersom det kommunala vägnätet skiljer sig en hel del från det Statliga på många punkter
är det viktigt med tydliga regler inom Kommunen för att säkerställa att rätt saker används på
rätt plats och att regelverket efterlevs.

Björn Hedén, tidigare på Trafikverket. Björn har på Trafikverket arbetat som kontrollant ute på vägarbets-platser, senaste tiden har Björn tagit
fram och ansvarat för det nya e-learning program som inom kort introduceras. Nu arbetar Björn hos oss på Ramudden som specialist på säker
Trafikarbetsplatsmiljö och paralellt med detta som Ramuddens konsult i Trängselskatt projektet i Göteborg. Björn skall informera er om de
nyheter som träder i kraft beträffande utbildning, kompetens mm.

Kommun depå - låna istället för att köpa.
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Lokalt regelverk för arbete på
Kalmar kommuns gator 2012
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Ramudden är i grund ett uthyrnings företag. När vi nu lanserar detta upplägg för Sveriges
kommuner kommer vi givetvis också focusera på det material som behövs för att upprätta
och säkerställa säkra arbetsplatser och trafikmiljöer. Ramudden erbjuder sina samarbetspartner att låna avstängningsmaterial istället för att varje kommun skall köpa in sitt eget.
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Arbete På Väg

Sten Bramwall, marknadschef på Ramudden, ansvarar för denna lansering av “helhetslösning” för kommuner. Skall förklara hur
Ramudden kan säkerställa att det alltid finns tillgång till det avstängningsmaterial respektive kommun har behov av utan att kommunen
behöver investera själva. Detta gäller även för det det permanenta skyltbehovet.

Vill du bli kontaktad i dessa ärenden?
Ring: 070-3430943 e-post: sten@ramudden.se
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Nya yrkesroller i samhällsplaneringen har tvingat fram en specialisering som gör att ingen vet vem som faktiskt arbetar med samhällsplanering, hur systemet fungerar eller vilka konsekvenser olika åtgärder får. Den
slutsatsen dras i ett examensarbete vid KTH
Av Johan Dahlberg och Johan Högström

D e b att

”Det finns inga allsmäktiga
kunskapsbärare”
Efter att ha studerat svensk samhällsplanering vet vi att det finns
flera problem som sällan lyfts fram i den offentliga debatten.
Mediebilden fokuserar vanligtvis på enskilda projekt och inte
på samhällsplaneringen som bransch/verksamhet. Genom vårt
examensarbete vid KTH fann vi områden som många tycks
glömma bort i sin iver att diskutera lokala lösningar och förslag. Vi
efterlyser en mer öppen debatt om de strukturella och systemorienterade problem som finns i svensk samhällsplanering idag.
Antalet professioner som arbetar inom samhällsplanering
har ökat stadigt sedan 60-talets miljonprogramsplanering.
Nya yrken uppstår och samhällets krav på planering och
nybyggnation blir högre, vilket leder till att fler behöver
specialisera sig för att möta dessa krav. Detta har under åren
gett oss flera nya yrkesroller som bl.a. landskapsarkitekter
och miljökonsulter som vi idag ser som naturliga element i
samhällsplaneringen. Konsekvensen av denna yrkespluralism
och specialisering är att ingen profession kan göra anspråk
på att ha en helhetssyn på samhällsplaneringen.
Det kan vara svårt att lära gamla hundar sitta. Utbildningsväsendet är därför en central aktör och viktig medspelare i
diskussionen kring planering. Utifrån resultaten av vår studie är
vi övertygade om att det behövs fler tvärvetenskapliga inslag i
planeringsutbildningarna.
Utbildningarna kan breddas och förlängas, men mer
effektivt vore att öppna möjligheten för t.ex. kandidatsarbeten, examensarbeten och doktorandkurser att ta plats i
tvärvetenskapliga miljöer.
Olika studentkompetenser skulle få pröva på att verka i en
mångdisciplinär miljö kring praktiska fallstudier, gärna i kontakt
med praktiken som skulle kunna bistå med en bred handledning.
För detta krävs att akademin radikaliserar sin syn på hur utbildning bedrivs samt verkar för att underlätta administration och
samordning mellan olika lärosäten. Idag är det mycket svårt att
låta t.ex. en sociolog från Stockholms Universitet och en arkitekt
från KTH skriva ett gemensamt examensarbete kring en gemensam frågeställning. Det borde vara en självklarhet att kunna
arbeta över disciplinsgränserna inom högskoleutbildningen.
Utöver detta behöver vi reda ut vad och vilka som ingår i
dagens samhällsplanering – vad samhällsplanering egentligen
är. Det görs bäst genom aktionsforskning – dvs. samarbeten
mellan akademin och praktiken. Varken företag, offentlig sektor
eller universitet och högskolor kan erbjuda rimliga förklarings-
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modeller för samhällsplaneringen. För detta krävs resurser för
att främja både tvärvetenskaplig forskning och olika samverkansprojekt inom praktiken. Här har framsteg gjorts t.ex. via
Delegationen för Hållbara Städer.
På samma sätt bör alla aktörer tillsammans arbeta fram
nya metoder och verktyg. De verktyg och metoder som idag
används för att utreda ett planeringsprojekts potential är otillräckliga – resultatet slår alltför ofta fel ur flera perspektiv. Ingen
vet vilka konsekvenser vissa åtgärder får, varken kortsiktigt eller
långsiktigt. Det krävs en större ödmjukhet inför den okunskapen. Flera intressanta initiativ finns dock redan, t.ex. Hållplatsen.
nu samt USES Lab på KTH, Stockholm.
Det finns idag ingen systematisk uppföljning av samhällsplaneringsprojekt vilket gör att vi går miste om många lärdomar.
Kommuner måste ställa högre krav på uppföljningen av planer
och företag behöver ta ett större ansvar i att se tillbaks på de
projekt som avslutats. Ett av de vanligaste svaren när planeringsprojekt skall jämföras är att de är för olika vilket alltför ofta
används som en ursäkt för att inte jämföra eller följa upp projekt. Projekten har olika förutsättningar geografiskt, ekonomiskt,
storleksmässigt m.m. Kvalitén på ett projekt anses även ofta till
stor del att vara beroende av vilka personer som är involverade i
projektet. Eftersom nästa projekt kommer vara unikt finns ingen
mening att fördjupa sig i ett avslutat projekt som även det var
unikt. Det behövs mekanismer som belönar uppföljning hos
alla aktörer inom samhällsplaneringen. I varje projekt bör det
ingå en redogörelse för vad som skall följas upp, hur, av vem
och när det bör följas upp.
Vad som skall följas upp är naturligtvis de uppsatta målen.
Om det planeras bostäder för barnfamiljer är det naturligtvis
intressant att se om det är barnfamiljer som väljer att flytta in (Lex
Hammarby Sjöstad). Det kräver i sin tur att målen görs mätbara
samt att det finns verktyg för att mäta målen. Det bör även föras
en debatt om vem som skall följa upp projekt. Det borde ligga i
planerarens intresse att följa upp sina egna projekt för att kunna
utvecklas. Samtidigt kan det anses jävigt att följa upp sitt eget
projekt. Oavsett detta borde uppföljningens omfattning vara
beroende av projektets storlek – ett större projekt bör rimligen
kräva en mer omfattande uppföljning än mycket små projekt.
Det viktiga är att detta redogörs för och motiveras i planeringen.
Projektets storlek och omfattning är även avgörande för när uppföljning bör ske. Stora projekt kan behöva kontinuerlig uppföljning under byggfasen medan uppföljningen av mindre projekt
kan vänta tills en tid efter planens färdigställande.



3.600 inköpare och beslutsfattare
i 290 kommuner läser varje
nummer av Stadsbyggnad.
Vill du påverka dem att välja din
produkt eller tjänst?

Samtidigt som det behövs nya metoder och verktyg för
uppföljningen (eller åtminstone standardiserade jämförbara
sådana) behövs det likaledes metoder och verktyg för att tidigt
involvera medborgare i planeringsprocessen.
Idag är de demokratiska värdena i PBL (som transparens
och medborgarinflytande) åsidosatta för att effektivisera
planprocessen. Vi har sett att den formella planprocessen
ibland föregås av en informell planeringsprocess utanför
PBL. I den informella planeringsprocessen finns inga krav
på transparens eller medborgarinflytande. Om politiker
och stadsbyggnadsdirektörer får handla fritt utan insyn
förlorar vi en stor del av det moderna demokratiska samhället (Lex Nationalarenan).

Kontak ta annonsavdelningen

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

Dilemmat idag är att medborgares enda möjlighet till
påverkan är försening av planprocessen genom överklagande.
Detta är både ineffektivt och frustrerande för alla inblandade
eftersom överklagan oftast avslås i slutändan. Det måste finnas
metoder att få medborgare att känna sig belönade istället för
kränkta av att deras närområde byggs ut. Det handlar främst
om att involvera medborgarna tidigt i processen – att få dem
att känns sig delaktiga i planeringen!
Vi vill se en ny öppen debatt utan självutnämnda experter
som försöker peka med hela handen. Arkitekten och ingenjören
har spelat ut sin roll som allsmäktig kunskapsbärare. <<
Johan Dahlberg och Johan Högström är utbildade civilingenjörer vid
KTH. De skrev sitt examensarbete vid avdelningen för Industriell ekologi
inom ämnet samhällsplanering under hösten 2010 och en bit in på våren
2011. Johan Högström arbetar nu som forskningsingenjör vid samma
avdelning och Johan Dahlberg är miljökonsult hos White Arkitekter.
Examensarbetet har titeln”Planering för ett bättre samhälle - Förutsättningar för ett bredare systemperspektiv:” Det finns för nedladdning på
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:441901
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Houten, Holl and



Cykeln utgångspunkt för

U

n de r 1960 -ta l et hade Holland
liksom andra delar av Europa en kraftig
befolkningstillväxt och man var tvungen
att bygga nya bostäder det kan jämföras
med Sveriges miljonprogram. Houten
som då var en liten by strax utanför Utrecht med
4000 invånare fick uppdraget att bygga ut sin stad
till at rymma 100 000 invånare och det skulle ske
snabbt. Byn motsatte sig dock detta och efter förhandling enades man om att staden skulle byggas ut
till 50 000 invånare och att det skulle ske etappvis.
Man hade också egna idéer om hur man ville att staden skulle planeras som man fick igenom och sedan
dess har följt slaviskt.
Staden har från första början haft cyklisten som utgångspunkt för sin planering. Den grundläggande planeringsprincipen är att det inte ska ta längre än 5 minuter
från bostaden till centrum med cykel. Centrum byggs
upp kring järnvägsstationen och bilar kan inte köra genom staden utan måste hålla sig på en perifer bilvägsring.
Detta gör att avståndet från centrum till den perifera
bilvägsringen begränsas till ca 2 km och att alla bostäder
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finns inom detta avstånd från järnvägsstationen. Verksamhetsområden och större arbetsplatser placerades utanför bilringen. Huvudcykelvägarna ska alltid vara den
kortaste vägen mellan bostadsområdet och centrum.
Med bil får man åka runt!
Idag har Houten växt och har nu över 50 000 innevånare. Att få plats med alla dessa bostäder inom 2 km
från järnvägsstationen utan att bygga för högt visade sig
vara svårt. Så för att lösa problemet och samtidigt behålla planeringsprinciperna har man nu byggt en andra
järnvägsstation ca 4 km från den första och håller nu på
att bygga ut staden ytterligare kring den nya stationen.
Centrum i Houten har allt – utom bilparkering. Här
finns ett bilfritt torg, vida gång- och cykelstråk och en
nybyggd, glasad järnvägsstation i två plan. Bottenvåningen rymmer parkering för 3 000 cyklar. Den är bemannad
och har även service och uthyrning. Förutsättningarna
för att slippa ha bil är med andra ord mycket goda.
Från centrum breder parkstråk ut sig i öst-västlig riktning. Cykelbanan i parkstråket är huvudförbindelsen
till förskolor, skolor och bostäder längre ut. Bostäderna
består mest av tvåvånings-radhus, men det finns även

planeringen

Vackert, tryggt och rent – så kan man beskriva holländska
Houten, där all stadsplanering utgår från cyklisterna.
Av Elisabet Jonsson och Helena Werre

högre flerfamiljshus i centrum och vid de perifera stadsportarna. Längst ut ligger bilvägarna, som har infarter
till bostadskvarteren i strategiska lägen.
Utanför staden börjar det öppna odlingslandskapet.
Ingen ny bostadsbebyggelse tillåts utanför ringleden,
för att vara konsekvent i trafikplaneringens struktur.
Houten är en ren idyll! Under vår studieresa tog vi
oss en cykeltur genom gröna frodiga parkstråk, där
mängden cyklister och gående skapar trygghet. Utanför parkstråket var cyklisterna fortfarande prioriterade
i trafiken. Innanför bilringen har cyklisterna företräde
överallt, vilket syntes i korsningar med biltrafik. Bilarna
kröp fram och tempot var väldigt hänsynsfullt. På bostadsgator, eller cykelgator som de kallas, är biltrafik til�låten, men då är bilen gäst och får krypa fram efter oss
cyklister. Upplevelsen av att befinna sig i en stad men att
det ändå var så tyst och lugnt var nästan overklig. <<

Elisabet Jonsson är bygg & miljöchef i Gävle och Helena Werre är trafik- och tillståndschef i Gävle.
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T ü bing e n , T y sk l a n d

Dyrt boende ledde
Tübingen är en universitetsstad med runt 90 000 invånare i sydvästra Tyskland. Eftersom det
är vanligt att studenter hyr lägenheter och bor i kollektiv har detta drivit upp kostnaderna
för hyreslägenheter. De höga kostnaderna för boende var en av grunderna till att ett antal
invånare tog initiativ till att följa exemplet från Freiburg och förmådde kommunen att jobba
med sk ”Baugruppen” i planerings- och genomförandeprocessen.
Text och foto: Göran Lundberg
”Fransösisches viertel”, ett fd franskt regementsområde,
sågs som lämpligt och blev det första området i Tübingen
som bebyggdes med detta angreppssätt. Lärdomarna därifrån används för att starta nya projekt i andra stadsdelar.
Selina Heinrich från Tübingens Wirtshaftsförderung
(ungefär motsvarande ett kommunalt Näringslivskontor) välkomnar alla deltagarna på Kommunaltekniska
föreningens studieresa på svenska. När förvåningen lagt
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sig visar det sig att hon studerat Glaciologi vid Uppsala Universitet. Nu är det dock ett helt annat område
hon ska ge oss åhörarna en inblick i – nämligen hur
Tübingens kommun agerar för att stödja invånare att
bilda sk ”Baugruppen” och att klara av att vara byggherrar genomhela processen.
När väl kommunen bestämt sig för att låta medborgare kollektivt bli byggherrar vid exploatering av

till byggkollektiv
ett område så inleder man detta arbete genom att ta
fram en övergripande fysisk plan för området där den
huvudsakliga strukturen fastslås av kommunen. Det
gäller framförallt kvartersindelning, bebyggelsens
höjd och grundläggningsarea och parkeringslösningar. I vissa fall kan också andra övergripande riktlinjer
ingå där så anses nödvändigt. Denna plan genomförs
med samråd och utställningar i sedvanlig ordning.

Kommunen värnar mångfalden
Därefter utses vilka av tomterna som är lämpliga att upplåta för försäljning till Byggandekollektiv och vilka som
bäst bebyggs av kommersiella byggherrar. De kommersiella får oftast de lite mer besvärliga lägena, nära vägar
t ex, men kommunen ser till att det blir en bra blandning
mellan vilka som bebygger de olika tomterna. Det är

viktigt att området inte segregeras och att man också får
in boende i området som av olika orsaker inte vill ge sig
in i att driva ett byggprojekt själva och att det säkerställs
att det också byggs lägenheter för t ex handikappade och
”social housing”. Vanligt är att ca 75 % av exploateringen
avsätts för ”Baugruppen” och 25 % för byggbolag.
Kommunen annonserar sedan och anordnar informationsmöten kring projektet. Medborgare får sedan
möjlighet att lämna in intresseanmälningar där önskemål om t ex lägenhetsstorlek och boendeideal anges.
Även byggherrar lämnar intresseanmälningar.
Utifrån intresseanmälningarna så gör kommunen en
första strukturering av olika önskemål och bjuder in till
”Mäklar-möten” där intresserade får möjlighet att hitta
varandra och bilda ”Baugruppen” som kan utarbeta
koncept för hur man vill bygga och leva tillsammans.
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Varje potentiell Baugrupp börjar sedan att tillsammans forma ett koncept utifrån de gemensamma
värdegrunder och önskemål om sitt boende man har
och man döper sitt projekt så att namnet avspeglar de
gemensamma målsättningarna. Redan i detta skeda
anlitar en del professionella arkitekter eller projektledare för att underlätta processen med att ta fram ett
underlag och göra en ansökan om att köpa en tomt.
Även kommersiella byggherrar tar fram konceptuella
ansökningar i detta skede.
Ansökningarna värderas sedan av kommunen och
prioriteras utifrån ”unikhet” genom ett poängsystem. De
grupper som blir utvalda får option på en tomt och betalar 1 % av det av kommunen specificerade priset. De har
sedan 6–12 månader på sig att få ihop en komplett grupp
och starta en planerings- och genomförandeprocess.
Baugrupperna tar sig själva namn som symboliserar den bärande iden för projektet. Exempel på
namn är Kunst und Wohnen (Konst och boende),
Solidarität och Riverside.
När gruppen kan visa för kommunen att man har
ett projekt med ekonomisk genomförbarhet (dvs att
projektet är grundprojekterat, kostnadsuppskattat, det
finns avtal mellan alla deltagarna och alla lån/byggkreditiv är) så får gruppen köpa tomten.

Högst tre år för genomförande
Tiden för ett projekts genomförande brukar vara ett
till max tre år och projekt finns alltifrån enfamiljshus
till grupper om 30 hushåll. Vissa av projekten är ombyggnationer av befintliga hus på tomten
Varje hushåll i en Baugrupp skriver avtal med varandra om genomförandet. Varje part står för sin ekonomiska andel och svarar för att banklån är klara etc. Det
händer naturligtvis att deltagare hoppar av sin grupp
och då är det upp till gruppen att försöka hitta en annan intressent men här kan kommunen ibland hjälp
till att hitta ersättare eftersom man har tillgång till alla
individuella intresseansökningar.
Normalt har en Baugrupp en anmälningsavgift, en
grundavgift för deltagande på mellan 3–5000 Euro.
Om man hoppar av får man själv ordna någon som går
in och tar ens plats ( grundavgiften förloras såvida man
inte lyckas sälja ”rätten”). Med hjälp av egna individuella medel inkl byggkreditiv så går man sedan in och
betalar i steg under byggnationen, på samma sätt som
under ett individuellt bygge.
Vad gäller utformningen av de gemensamma gårdarna så tar kommunen in en viss summa per tomt
i samband med försäljningen av tomterna. Denna
peng används sedan för att grupperna gemensam
tillsammans med en landskapsarkitekt skapar och
anlägger de gemensamma ytorna som dessutom knyts
till varje tomts egen allmänna mark så att det bildar
fungerande helheter. Gemensamt ansvarar sedan
resp Baugrupp för skötseln av den egna tomtens och
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gemensamt med samtliga grupper ansvarar man för
skötsel av de gemensamma allmänna ytorna. Alla
tomter inom ett kvarter skriver således samfällighetsavtal om de gemensamma delarna, dvs i första hand
den gemensamma gården men i vissa fall även om
parkeringsutrymmen under husen eller ett fristående
parkeringsgarage på annat håll i området.
Kommunens roll i processen är således att ta fram
grundprinciperna för exploateringen, stödja bildandet av byggandekollektiv, sälja marken till de med
bäst idéer och tillse att alla avtal är bindande, dvs
genomföra en slags markanvisningstävling. Normalt
stödjer dock kommunen även fortlöpande gruppernas arbete genom att ställa upp som bollplank och
allmänt stöd. I övrigt har kommunen inga åtaganden
utöver de som kommunen har enligt gällande planerings- och exploateringslagstiftning.
I kvarteren ser staden till att affärer och andra lokaler
finns, men i vissa fall styr de boende detta genom egna
intitiativ. Det är inte helt ovanligt att projekt avstår från
egen lägenhetsyta för att istället få till stånd ett allhus
eller att få in en kommersiell yta. I vissa fall kan också de
övergripande riktlinjerna som kommunen angett som
grundförutsättningar för exploateringen vara förhandlingsbart, tex ville ett ekologiskt byggföretag bygga ett
hus helt i trä när staden sagt betong – kompromissen
blev ett hus i både trä och betong.
När Baugruppsprojekten startade fick de de medverkande själva aktivt söka efter lösningar (tex avtalsutformningar och byggtekniker) och arkitekter samt byggföretag som ville jobba på detta sätt. Idag finns det företag
som specialiserat sig på denna typ av projekt. Vanligt är
idag också att grupperna anlitar dels en arkitekt och del
sen projektledare, det har visat sig att det blir mindre
problem och ”renare” processer när rollerna delats. Det
händer också att en grupp väljer att själv ansvar för byggprojektledning för att ha bättre koll på processen.
Det billigaste projektet i Fransöschises Viertel var 1
600 euro/m2, detta att jämföras med upp till 4 000 euro/
m2 i andra områden som ägs av privata markägare. En orsak är naturligtvis det förhållandevis billga tomterna som
staden säljer men även lösningar och genomförandet av
bygget är saker som gör att det går att bygga billigare.
Familjer med låga inkomster kan få statliga räntebidrag för att delta i en Baugrupp på samma villkor som
om man själv går in och bygger ett egna hem
I början var Banker och hantverkare skeptiska till
Baugruppen för de såg stora risker med projekten. Idag
är det tvärtom så att de säger att riskerna är mindre, ”en
baugrupp går inte i konkurs”. <<
Göran Lundberg är seniorkonsult hos Ecoloop - Strategic
services in sustainable development.

Fransösisches Viertel

(Franska kvarter eller Quartier latin)
var fram till 1992 ett franskt regementsområde som lämnades över till tyska staten. Tübingen gick då in och köpte
området för att skapa ett stadsområde.
En arkitekt som nu bor i området letade efter byggföretag
som ville jobba på ett annorlunda sätt och skapa något annat än det vanliga. Det lyckades inte och hon genomförde
då istället tillsammans med ett knappt tiotal andra initiativtagare ett open-spacemöte.
Deltagarna hade hört talas om försöken med Baugruppen
i Freiburg och ville använda detta även i Tübingen för att
skapa mer demokratiska och boendeanpassade planerings- och genomförandeprocesser.
Med gemensamma insatser fick man kommunen att
arbeta fram en exploatering av regementsområdet på
detta nya sätt. Utgångspunkt var de befintliga byggnaderna och de obebyggda ytorna som skulle planeras fritt
och med minimal styrning.
Resultatet är en tät, stadslik bebyggelse med småskalig service och få bilar. Parkering tilläts därför ej i området. Garage
och buss placerades på samma gångavstånd från husen
för att kollektivtrafik skulle gynnas. Samtidigt startade man
bilpooler för att ytterligare minska bilberoendet i området.
Idag bor drygt 2000 invånare på det ca 60 hektar stora området.
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Å r e ts Ko m m u n a lt e knisk a pr oj e kt 2011
Be Green Umeå har av Kommunaltekniska föreningen utnämnts till ”2011 års kommunaltekniska
projekt” Projektet tilldelades även priset ”Årets marknadsförare 2011” av Marknadsföreningen i Umeå.
Av Emma Ödling

Motiverade invånare
Be Green Umeå heter Umeåregionens kontor som driver projektet Green citizens of Europe – innovative tools
and methods for interactive and co-creative citizens.
Projektet består av ett stort antal aktiviteter spridda
i tiden över fyra år. Bland annat ska projektet hitta nya
lösningar för samåkning. Något som ska motivera och
underlätta framför allt för de invånare som saknar alternativ till bilen för sina dagliga resor. Projektet ska även
testa ett hyrcykelsystem vid strategiska transportnoder
som ger nya möjligheter att resa hållbart för de som
pendlar till Umeå med kollektivtrafik.
Projektet skapar möjligheter att utveckla mobilitet
och tillgänglighet, så att regionens invånare kan resa
hållbart mellan arbete och bostad, men även förutsättningar för att bygga upp attraktiva boendemiljöer
med effektiv energi- och resurshushållning .
Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget
Bostaden utvecklas metoder att redovisa de boendes
individuella energianvändning i samband med mätning
av t.ex. el och vatten i 500 lägenheter. Vi ska också bli
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bättre på att informera medborgarna om effekterna av
deras återvinningsinsatser. Nya lösningar ska motivera
ett gott beteende hos hyresgäster när det gäller avfallshantering. Det är en stor utmaning att ändra invånarnas
beteende när det gäller färdmedelsval, energi och avfall.
Målet är att det ska vara lätt och roligt att leva hållbart.

Morot istället för pekpinnar
Genom roliga och humoristiska kampanjer ska projektet
väcka nya tankar i stället för att skuldbelägga människor.
Konkreta aktiviteter ska visa på alternativ för målgruppen. Det handlar om att låta människor prova på något
nytt under en period. Aktiviteterna bygger ofta på en
tävling, ibland mellan arbetsplatser och ibland mellan
enskilda medborgare, för att hålla motivationen uppe.
Även om vi använder oss av kampanjer som kan
uppfattas som oseriösa är målet alltid mycket allvarligt. Allt är en del av en strategi som har fungerat
väldigt bra för oss.

lever grönt
Bakgrunden är luften
Bakgrunden till Be Green Umeå är att vägtrafiken i
Umeå tätort orsakar oönskade luftföroreningar. Föroreningarna överstiger de tillåtna gränsvärdena för
kvävedioxid i Sverige och anses farliga för invånarnas
hälsa. Umeå kommun har i samarbete med flera nationella myndigheter och organisationer tagit fram
ett åtgärdsprogram för att minska vägtrafiken och
utsläppen. En del i åtgärdsprogrammet är ombyggnationer av de två Europavägarna (E4 och E12) som idag
går rakt igenom staden. Istället byggs nu en ringled
runt staden. En annan del i åtgärdsprogrammet är att
öppna ett kontor som jobbar med beteendeförändring och marknadsföring av hållbart resande, idag
projektkontoret Be green Umeå.
Genom miljöprogrammet ”LIFE+” har EUkommissionen beviljat pengar till projektet ”Green
Citizens of Europe”. Ett projekt som bedrivs från 1
oktober 2010 till 31 mars 2015. Umeå kommun får
tillsammans med flera lokala, regionala, nationella

och internationella partners totalt 2,6 miljoner euro.
Pengar som bland annat ska användas för att visa hur
man kan tolka och omsätta miljöpolicys till konkret
handling som motiverar och hjälper medborgare att
ändra beteende.

Sprider goda exempel
Ett av delmålen i projektet handlar om att sprida goda
exempel och arbetssätt så att fler kan få användning
av det som projektet utformar. För att göra det enkelt
för andra att se vad som sker i projektet har hemsidan
www.greencit.se skapats. Där kan vem som helst följa
de olika aktiviteterna steg för steg och ta del av allt material som tas fram. Dessutom sprids kunskapen vidare
vid två konferenser för att regioner i Europa ska kunna
utbyta erfarenheter. Den första hölls i Åbo, Finland,
våren 2011 och den andra kommer att hållas i Umeå i
samband med nordiska ministerrådets konferens under hösten 2013. <<
Emma Ödling är projektledare för Be Green Umeå.
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Tjäna på varmt avloppsvatten
I Henriksdals reningsverk i Stockholm provkörs
just nu en intressant pilotanläggning. Här kopplas
fjärrvärme in för att höja temperaturen på avloppsvattnet. Man vinner dubbelt: reningsprocessen går
snabbare och effektivare, samtidigt som man får ut
mer elproduktion i kraftvärmeverket.
Gunnar Hovsenius heter mannen bakom detta
projekt. Han har ett förflutet inom Naturvårdsverket bl a,
och är kemist. Nu driver han eget som konsult.
– Elproduktionen i ett kraftvärmeverk kan ökas
om temperaturen på returvattnet i fjärrvärmenätet
kan sänkas (genom att lågvärdig värme kommer till
användning), förklarar Hovsenius.
Det handlar alltså om att öka temperaturskillnaden
mellan utgående varmvatten i nätet, och inkommande returvatten. Detta brukar kallas ökat värmeunderlag. Och leder till att både värmeproduktion och
elproduktion ökar.
Särskilt viktig är ökningen av elproduktionen, eftersom den har ett högre ekonomiskt värde än värmen.
En stad med en befolkning på 100 000 människor
skulle kunna öka elproduktionen i sin kraftvärme med

3.600 inköpare och beslutsfattare i 290 kommuner
läser varje nummer av Stadsbyggnad.
Vill du påverka dem att välja din produkt eller tjänst?
Kontak ta annonsavdelningen
Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
Mail: info@irmermedia.com
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1,2 procent, i ett typiskt driftfall, där fjärrvärmen får
värma upp stadens avloppsvatten från plus tio grader
till plus tjugo.
– Det handlar i detta typfall om en ökad elproduktion på 5000 MWh per år, hävdar Hovsenius.Den här
kalkylen innefattar förstås även kostnaden för en ökad
bränslemängd eftersom energiproduktionen ökar.
– Marginalkostnaden för den större mängden
bränsle antas motsvaras av ökade bränsleinköp till
ett pris av 120 SEK/MWh, medan försäljningsvärdet av
elen beräknas till ca 300 SEK/ MWh. Vinsten för kraftvärmeverket skulle i detta fall bli ca en miljon kronor
om året, säger Hovsenius.
Till dessa ökade intäkter till den kommunala kassan
kommer så fördelarna kring avloppsreningen. Med
högre värme blir reningsprocessen både snabbare
och effektivare. Vintertid får man f ö en högre reningsgrad än som kan åstadkommas utan extra värme.
Projektet har fått stöd från EU och från Oskarshamns kommun. Flera privata företag är engagerade i
projektet. <<
Runo Ahnland, frilansjournalist
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Hållbara samhällen
G

2012 IFME WORLD CONGRESS ON MUNICIPAL ENGINEERIN
Sustainable Communities

Temat är nästan självklart när IFME (International Federation of
Municipal Engineering) arrangerar sin världskongress i Helsingfors 4–9 juni. Samtidigt håller Kommunal-Tekniska Föreningen sin
årskongress den 6 juni, i anslutning till IFME. Missa inte ett unikt
tillfälle att delta i två stora kongresser. Om två år hålls kongressen
i Nya Zeeland, så passa på nu när allt kan upplevas på nära håll!
Notera att Helsingfors är utsedd till World Design Capital 2012
och firar samtidigt sitt 400-års jubileum.
IFME:s program rymmer ca 40 föredrag om projekt från hela världen. Från Sverige deltar Mathias Wärnhjelm ”Den Goda Staden”,
Ulf Moback ”Extremt väder” och Emma Ödling ”Green Citizens of
Europe”. Det utsågs till Årets Kommunaltekniska Projekt av KT vid
2011årskongressen i Linköping.
Världskongressen avslutas med ett erbjudande om en resa till
Stockholm fredag kl 17 med Silja-Line för en studiedag i Stockholm
lördagen den 9 juni. Torsdagen den 7 juni ordnas en utflykt till Tallin.
Kongressen är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Estland
och Sverige. Den hålls vart tredje år och förra gången var
Melbourne värdstad.
Under temarubriken Hållbara samhällen inryms föreläsningar och
diskussioner om vitt skilda ämnen som
• Stadsplanering
• Energilösningar
• Stadsutveckling och kommunalteknik
• Byggande och bevarande, förnyelse och förvaltning

All information om IFME´s världskongress hittar du på hemsidan:
www.ifme2012.com
Anmälan till kongressen kan du göra via IFME´s hemsida
Ifme2012.com
Resor till och från Helsingfors kan ske med flyg eller båt. Silja-Line
erbjuder följande priser vid gruppresa:
T.o.r. per person i singelhytt/dubbelhytt (i priset ingår frukost och
smörgåsbord med dryck). OBS ! Priserna gäller t o m 29/2 .
C - hytt under bildäck		

2804/ 1849 kr

B - hytt utan fönster ovanför bildäck

3144/ 2019 kr

Promenadfönster mot gågatan

3714/ 2304 kr

A – hytt med fönster mot havet

3934/ 2444 kr

Enkel resa per person kostar hälften av ovan angivna priser.
Båten avgår Stockholm 17.00 och ankommer Helsingfors 09.50
samt avgår Helsingfors 17.00 och ankommer Stockholm 09.30
Priserna gäller för våra samordnade båtresor från Stockholm
söndag eller måndag och återresa fredag.
Reservera veckan och boka båtresan redan nu, med anmälan till
SKT´s kansli, Inger Eliasson, kansli@skt.se , 08 - 20 15 09
Frågor besvaras av Åke Persson 0737 07 17 74,
ake.persson@lantmareikonsult.se
och Håkan Bergeå 0706 55 73 47, hakan.bergea@infrasupport.se

• Kapitalförvaltning
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Notiser
Prestigepris
till tågstation

Station Triangeln i Malmö blev vinnare av
Kasper Salin-priset 2011 som delas ut av
Sveriges Arkitekter. Triangeln är en av stationerna till den nybyggda Citytunneln
i Malmö som har utformats av Swecos
arkitekter tillsammans med danska KHR
arkitekter. 37 000 resande per dygn gör
Triangeln till den tredje största stationen i
Sverige. Kasper Salin-priset anses vara det
mest prestigefulla arkitekturpriset i Sverige
och det är ovanligt att det går till ett infrastrukturprojekt.

Växande städer kräver

ökad godssamverkan

Fram till 2030 kommer Sveriges ekonomiska
tillväxt främst att ske i storstadsregionerna.
Det ställer ökade krav på städernas hantering av allt från varor till avfall. Väl fungerande godstransporter är därför en förutsättning för att städerna och handeln ska
fungera. Men idag råder det kunskapsbrist
inom området. Det krävs en logistikstrategi,
menar konsultbolaget WSP.
– Idag har godstransporterna ingen
självklar plats i planeringen och många
kommuner saknar en övergripande strategi för transporterna. Det krävs ökad
kunskap och insikt, men framför allt samverkan mellan aktörerna, säger Mona Pettersson, WSP Analys & Strategi.
Arbetet med att få väl fungerande och
hållbara godstransporter är komplext med
många detaljer och särintressen. Det finns
dock ett redskap i arbetet. Det är ”Handbok
för godstransporter i den goda staden”,
utgiven av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. Handboken presenterar ett systematiskt arbetssätt som ska
underlätta diskussionerna och samverkan
mellan aktörerna i transportkedjan. Fredrik
Orwén på WSP Analys & Strategi är en av
författarna till handboken.
– Arbetsmetoden handlar framför allt
om fyra delar – inventering, samråd, genomförande och uppföljning. Till hjälp
finns ett antal mått som kommunen
inventerar, och det görs i samråd med
de andra aktörerna i transportkedjan för
att få överblick över godstransporterna i
staden, säger Fredrik Orwén.
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Missa inte!
Gatukontorsdagarna 2012
Forum för stadsmiljö i Luleå 8-10 maj
Ur programmet:
• Upphandling av drift och underhåll
• Malmfälten, Sveriges största industrisatsning, konsekvenser för infrastrukturen
• Bättre och miljöanpassat beläggningsunderhåll på cykelvägar
• Årets cykelfrämjarkommun
• Aktuellt från Sveriges Kommuner och
Landsting
• Vinterparker i Luleå och Kemi
• Dagvatten, ett ansvar för många
• Byggarbetsmiljösamordnare inom drift
och underhåll
• Konsten att bygga konstbyggnader
• Nya vägar att kommunicera med media
och nya medborgare
Detaljerat program och anmälningsanvisningar kommer inom kort.
Obs – Billigt flyg till Luleå om Du bokar tidigt!
Lägre avgift för medlemmar samt ytterligare lägre avgift för medlemmar som är under
30 år eller pensionärer.
Medlemskap kan sökas på:
www.skt.se med formuläret näst längst
ned på startsidan.
Sprid denna förhandsinformation om
konferensen till dina arbetskamrater
och andra som du tror kan vara intresserade av att delta.

Kalendarium
SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN KT

Datum

start

slut

Adress

Stad/Land

Plats

Stockholm

Tekniska Nämndhuset

Stockholm

Håkan Bergeå

2012
Smtr Gatukommittén

21 mars

Fleminggatan 4

Smtr Kommittén för Hållbar samhällsbyggnad

3 april

Tel.möte

Stadsbyggnad nr 2, utgivningsdag

13 april

Smtr utbildningsfrågor

17 april

Styrelsemöte

18 april

10.00

16.00

NKS-möte? S.A.T.S årsmöte

5–6 maj

10.00

20.00

Gatukontorsdagar 2012

8–10 maj

Smtr Lantmäterikommittén

22 maj

Lantmäteridagarna 2012

23–24 maj

Stadsbyggnad nr 3, utgivningsdag

5 maj

IFME GBoD meeting

3 juni

Lahti, Finland

KommunalTeknik 2012 med styrelse- & årsmöte

4 juni

Helsingfors

Årsmöte FKT

4 juni

Helsingfors

IFME Världskongress

4–9 juni

Styrelsemöte

5 juni

KommunalTeknik 2012

6–8 juni

KT:s årsmöte

Stockholm
Berg menningarhus

Dalvik

Island

Luleå

Kulturens Hus

Köpmansgatan 20

Göteborg

Stadsbyggnadskontoret

Norra Hamngatan 12

Göteborg

Wallenstamsalen

Finlandiahuset

Helsingfors

14.00

18.00

Helsingfors

6 juni

12.00

12.30

Helsingfors

Smtr Kommittén för Hållbar samhällsbyggnad

18 juni

08.30

Tel.möte

08.30

Tel.möte

Smtr Kommittén för Hållbar samhällsbyggnad

28 aug

NKF-dagene med årsmöte 3 september

2–4 sept

Stadsbyggnad nr 4, utgivningsdag

14 sept

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte

20–21sept

Styrelsemöte

27 sept

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag

19 okt

Smtr MEX-kommittén

5 nov

MEX-dagar 2012

6–7 nov

IFME GBoD meeting

19–23 nov

Smtr Lantmäterikommittén

www.ifme2012.com

Helsingfors

Trondheim

Norge

Ringsted

Danmark

Umeå
Vasaplan Skolgatan 59

Umeå

Umeå Folkets Hus

Nya Zeeland

Coromandel Peninsula

20 nov

Fleminggatan 4

Stockholm

Tekniska Nämndhuset

Kommunala Lantmäteridagarna 2012

21–22 nov

Malmskillnadsgatan 46

Stockholm

Polhemssalen

NKS-möte

Hösten

Danmark

Styrelsemöte med strategidagar

29–30 nov

Växjö

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag

7 dec

2013

IFME GBoD meeting

1 april

Charlotte, North Carolina

USA

APWA Snow Conference

Miljö & Teknik / Kommunalteknik

13–15 maj

Telenor Arena

Fornebu/Oslo

Norge

Årsmöte FKT

16–17 maj

Jyväskylä

Finland

NKS-möte

maj

Finland

NKS-möte

sept

Estland

KommunalTeknik 2013

sept

Stockholm

IFME GBoD meeting

nov

SATS möte

Island

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

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

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

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

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

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

WEBB esri.se

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

