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Är du hållbar, lille vän?
A

Kjell Hedenström
Teknisk chef, Askersund

hållbart kan te sig
svårt. Vem äger definitionen, ” development
that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet
their own needs”. Du, som läser det här just nu, kanske
sitter och funderar på hur det framtida samhället ska
byggas, vilka behov de kommande genarationerna har.
Förväntningarna är höga, intrycken många; Återvinning,
minimering, miljönytta, klimatpåverkan, livscykelanalys,
materialval, bevarandevärden mm. Du kanske tänker att
det var enklare förr, inte alltid bättre men enklare, valen
färre, färdriktningen tydligare, besluten lättare att fatta.
Hur bygger vi det hållbara samhället? Kanske inte
enbart med högteknologiska lösningar som ibland
har en tendens att skapa nya problem. Att arbeta
med attityder är också viktigt, detta kanske genom
att tydligare synliggöra och bättre konsekvensbeskriva stadsbyggnationen. Erfarenheter är bra att lära
av, ”Lär av andras misstag, du hinner omöjligen med
att göra alla själv”. Lär av andra kulturer, av de som till
sinnet är mer engagerade, av de unga vars framtida
behov ska kunna tillgodoses.
Några av frågorna kanske du kan få svar på i detta
nummer av Stadsbyggnad, andra kanske inte. När
det gäller din roll i samhällsbyggandet, tänk hållbartinget annat håller.
Hållbar utveckling är en utveckling byggd på historisk
erfarenhet i kombination med eftertänksamt framåtskridande i full fart. ”Historisk framtidsutveckling” - när man
ser framåt, måste man se bakåt – annars får man se upp!
t t byg g a o c h s ta d spl a n er a

Nya medlemmar
Efternamn
Asplind
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Hjorth
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Larsson
Larsson
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Carolyn
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Åsa A
Bertil
Eva

TRELLEBORG
LINKÖPING
STOCKHOLM
GÄVLE
GÄVLE
GÖTEBORG
TÄBY
GÄVLE
SKÖVDE
GÄVLE
UPPSALA
VÄSTERÅS

Nilsson
Nilsson
Nordin
Rydell
Segerstedt
Sollén
Söderström
Unger
Vesterlund Rönnebro
Åström
Öhgren
Öhman

Lina
Tomas
Zandra
Lars
Assar
Barbro
Daniel
Stefan
Annika
Mats
Carl-Gustaf
Nils-Olov

NORRKÖPING
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEÅ
STOCKHOLM
SKELLEFTEÅ
VÄSTERÅS
UDDEVALLA
GÖTEBORG
LULEÅ
GÄVLE
STOCKHOLM
SKELLEFTEÅ

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.
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FAME

Anmäl dig senast 30 april!

2012 IFME WORLD CONGRESS ON MUNICIPAL ENGINEERING
Sustainable Communities

Registration fee 550 eur (until April 30, 2012)

Än finns det tid att anmäla sig till IFME (International
Federation of Municipal Engineering) världskongress
i Helsingfors 4–9 juni. Anmälningstiden går ut den
30 april. All information om IFME´s världskongress
hittar du på hemsidan www.ifme2012.com, där du
också kan anmäla dig.

•
•
•
•
•
•

Congress particiation on June 4-7
Mayor city reception on Monday June 4
Get-together on Tuesday June 5
Gala dinner on Wednesday June 6
Technical excursion in Helsinki on Monday June 4
Technical excursion to Tallinn on Thursday June 7
(Deadline for registration is April 30)
• Lunch & coffee on June 4-7
• Congress material
• VAT 23 %

Gå också in i programmet – det är mycket enkelt att
klicka sig runt på hemsidan och ta del av de presentationer och key notes som strömmar in kontinuerligt.
Med ett så digert program är det klokt att göra upp
en plan i förväg för vad man vill delta i.
Frågor besvaras av Åke Persson och Håkan Bergeå.

Accompanying person's fee 160 eur (until April 30, 2012)

Åke Persson
Tel: 0737 07 17 74,
Mail: ake.persson@lantmareikonsult.se

•
•
•
•
•
•

Lunch on Monday June 4 at Finlandia Hall
Architectural tour on Monday June 4
Mayor city reception on Monday June 4
Get-together on Tusday June 5
Gala dinner on Wednesday June 6
Helsinki Card 48 h - incl. sightseeing tour, free entrances
to museums etc.
• Note: Tallinn and Stockholm excursions are not included
• Note: Lectures and congress material (proceedings etc.)
are not included

Håkan Bergeå
Tel: 0706 55 73 47
Mail: hakan.bergea@infrasupport.se

9.00

FAME annual meeting
by invitation only

10.00

Opening ceremony

11.00

Keynote lectures

Hall A

12.00
13.00

Hall A

Hall B

Wednesday
June 6
Rooms 22 ‐ 24

Presentations 1
Coffee

Lunch break

Presentations 1
(Swedish session)

Presentations 2

Presentations 3

Coffee

Coffee

Presentations 2

Lunch Break

Presentations 1

Presentations 3

Lunch Break

Presentations 1

17.00

Presentations 1
Coffee
Presentations 1
KT‐Meeting
by invitation only

Presentations 2

Presentations 3

Coffee

Coffee

Presentations 2
(Estonian session)

Presentations 3

Lunch Break

Lunch Break

Presentations 2

Presentations 3

Coffee

Coffee

Presentations 2

Presentations 3

Presentations 1

Presentations 2

Presentations 3

Coffee

Coffee
Panel discussion
Closing ceremony

Coffee

18.00
19.00
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Get together

Friday ‐
Sunday
June 8‐10

Rooms 22 ‐ 24

Lunch Break

Coffee

16.00

Hall B

Thursday
June 7

Keynote lectures

Lunch break

Group photo and Technical tours

Hall A

Keynote lectures

Mun.Tech Prize 2012 (FAME)

14.00
15.00

Tuesday
June 5

Excursion to Stockholm

Monday
June 4

Excursion to Tallinn

Time

Gala dinner

STAKET TILL UTESERVERINGAR

Weland aluminium
SNYGGT - ENHETLIGT - LÄTTMONTERAT
Våra restaurangstaket tillverkas av pulverlackerade aluminiumprofiler vilket innebär att de inte påverkas av väder och vind.
Lätta att hålla rena och enkla att komplettera. De pulverlackerade profilerna finns i fyra olika kulörer och banderoller finns
i markisväv och vinylplast, flera olika kulörer, med eller utan tryck. Vi kan även erbjuda staket med härdat glas som fyllning.

UNDERHÅLLSFRIA MILJÖSTATIONER

Vi har ett komplett sortiment produkter för en effektivare och snyggare källsortering. Allt ifrån skärmväggar i moduler, som
man enkelt monterar själv, till väderskydd och förråd med dörr. Förrådet kan med fördel även användas som cykelförråd
eller kombination miljöstation / cykelförråd. Alltsammans givetvis i underhållsfritt och lättskött aluminium. Bara att spola av.

Weland Aluminium AB Avd. Welandutemiljö • Björnstorpsvägen 2 • 342 30 Alvesta
Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29 • E-mail: info@welandutemiljo.se • www.welandutemiljo.se
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TEMA Grön stad

Göteborgs nya
När Götatunneln togs i bruk år 2006 och de stora trafikströmmarna leddes ner under
marken innebar det att en barriär försvann i centrala Göteborg. Äntligen har det blivit
möjligt att återförena staden med vattnet.
Av Kenth Lärk, journalist Medialaget och Barbro Larson

S

keppsbron ska bli göteborgarnas mötesplats vid älven. Stadsdelen ligger vid Göta
Älv, centralt belägen mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlundskanalen.
– Innanför Vallgraven och med ett fantastiskt attraktivt läge, konstaterar Birgitta Lööf, planchef på
stadsbyggnadskontoret.
Arkeologi vattenläge och kommande klimatförändringar är några av de utmaningar som måste hanteras i
arbetet med att utveckla Skeppsbron.

Befästningar
Stora delar av centrala Göteborg och Skeppsbron
omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. I samband med stadens grundande för snart 400 år sedan
påbörjades projekteringen av försvaret och Göteborg
blev en av Europas starkast befästa städer.
Befästningarna har sedan byggts ut i flera etapper och i skilda byggnadstekniker. Rester av raserade
murar och bastioner finns under mark i både bostadskvarter och gatumark.
8
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Murarnas läge och skick har under de senaste åren undersökts vid fem tillfällen.
– Det är viktigt att ha bevakning av de arkeologiska
frågorna hela tiden under projektets gång. Vi har haft
många kontakter med länsstyrelsen kring detta. Utgångspunkten är att bevara så mycket som möjligt säger Martin
Blixt, projektledare på Älvstranden Utveckling AB.
Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling
AB har av Göteborgs stad fått uppdraget att leda och
driva arbetet med utvecklingen av bland annat den
södra älvstranden. Arbetet bedrivs i samarbete med
stadens förvaltningar.
När det gäller de arkeologiska lämningarna har
två alternativ utretts. Det ena bygger i huvudsak på
att hus och anläggningar byggs över murarna vilket
är komplicerat och dyrt.
Det andra alternativet innebär att murar rivs inom
ett kvarter och bevaras inom ett annat. Ett utrymme
reserveras dessutom i en av de nya byggnaderna för
ett ”showroom” där muren kan upplevas både inifrån
och utifrån byggnaden.

Parkeringar
Genom utfyllnader kommer stora delar av Skeppsbrokajen att flyttas ut 15-40 meter. På så sätt skapas
större utrymmen och flexibla ytor för aktiviteter, lek
och rekreation längs kajen.
Under kajen kommer en parkeringsanläggning i två
våningar att byggas. Här blir det plats för 800–900 bilar.
Meningen att nya Skeppsbron ska vara färdigbyggt år 2018.
Detaljplanen för Skeppsbron har nyligen varit utställd. Detaljplanen har föregåtts av ett omfattande
idé- och utvecklingsarbete där göteborgarna fått
möjlighet att komma med synpunkter.
Kritiken under samrådet har framför allt gällt hushöjder. På triangeltomten (nära den korsande spårvagnen)
kan det bli upp till nio våningar. I tre gamla kvarter föreslås fem nya kvarter med hus upp till åtta våningar. Andra
synpunkter som framförs om Skeppsbron handlar om att

mötesplats
Vattennivåer
Kombinationen av höjda vattennivåer och extremt väder
kan lägga centrala Göteborg under vatten. Det är en hotbild som man måste ta hänsyn till på Skeppsbron.
– Det är en utmaning att säkra området mot höga
vattenstånd. Befintliga byggnader ligger på en avsevärt lägre nivå än vad som krävs för att området ska
vara säkert, förklarar Martin Blixt.
Göteborgs stad har i flera år arbetat för att säkerställa staden mot översvämningar. Redan år 2003 antogs
en fördjupad översiktsplan för vatten där det slogs fast
att nybyggnationer ska klara en höjning av vattennivån med 2,8 meter. Åtgärder måste också vidtas så att
Skeppsbrons befintliga byggnader uppfyller kraven.
– Göteborg ligger långt framme när det gäller hur
man ska hantera frågorna kring framtidens höjda vattennivåer, säger Birgitta Lööf.
På grund av omfattande utfyllnader som gjorts har
det dessutom skett, och sker fortfarande, sättningar i
leran. De mest extrema exemplen gäller två av Skeppsbrons äldsta byggnader, Merkurhuset och Kinesiska
Muren, som uppfördes år 1897 respektive 1915.
Efter diskussioner har det bestämts att båda byggnaderna ska bevaras eftersom de har ett stort kulturhistoriskt värde. Merkurhuset har satt sig cirka 1,5
meter sedan det uppfördes och Kinesiska Muren har
genom åren fått stora och ojämna sättningar som
medfört att huset lutar kraftigt.

spårvagnen i Stora Badhusgatan inte får bli en ny barriär.
Dessutom betonas vikten av att vindskydda området och
säkerställa grönytorna.

Parallella uppdrag
Innan detaljplanearbetet startade beslöts att genomföra parallella arkitektuppdrag, med syfte att närmare studera hur
Skeppsbron, det vill säga området mellan Stenpiren och
Rosenlundskanalen, kan ges en planstruktur som håller för
tidens tand och som kan utgöra stomme för visionen.
Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling
bjöd i maj 2007 in följande fyra lag att upprätta förslag
till Skeppsbrons framtida utformning:
• Erséus Arkitekter AB/Malmström & Edström
Arkitektkontor AB, Göteborg
• HMXW arkitekter AB, Stockholm
• Henning Larsen Architects, Köpenhamn
• Schmidt Hammer Lassen/Liljewall Arkitekter,
Aarhus och Göteborg
De fyra förslagen som lämnades in utvärderades av en utvärderingsgrupp med representanter från Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB, Fastighetskontoret,
Trafikkontoret, Park- och Naturförvaltningen, Göteborg
Energi och Skanska Fastigheter. Avsikten var inte att välja
ett av förslagen utan använda de idéer som presenterades
som ett underlag i det fortsatta arbetet med detaljplan.
STADSBYGGNAD 2 · 2012
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TEMA Grön stad
Visionen
Förebild

”Hit är det enkelt att ta sig från såväl Järntorget, Kungsgatan, Nordstan som Brunnsparken. Längs kajstråket är
det mycket folk i rörelse och alla känner sig välkomna
och trygga. Människor rör sig till och från sina bostäder
på Skeppsbron, promenerar och flanerar, slår sig ner på
något café eller någon restaurang. Eller bara njuter av
vattnet, hamnlivet och den storslagna utsikten.

I det kvalitetsprogram som tagits fram inför stadsdelens
omvandling sägs bland annat att Skeppsbron ska vara en
förebild inom hållbar stadsutveckling. Det gäller såväl
social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Användningen av energi ska minska och förnybar energi ska användas, med fokus på en miljöanpassad och
energieffektiv tillförsel.
Skeppsbron ska präglas av mångfald, med en blandning
av bostäder, arbetsplatser, service och handel, parker, lekplatser och andra offentligt tillgängliga mötesplatser.
Den ekonomiska hållbarheten bygger mycket på i
vilken mån den planerade stadsmiljön är gynnsam för
etableringar av butiker och verksamheter, som är nödvändiga för att en levande stadsdel ska skapas.
Kvalitetsprogrammet för Skeppsbron har tagits fram
på ett lite annorlunda sätt än det vanliga.
Istället för att ange hur kvarter, byggnader och
parker ska gestaltas, beskriver man vilka kvaliteter som ska uppnås. Till exempel att stadsdelens
pulsåder, Stora Badhusgatan, ska upplevas varierad,
mänsklig och trygg.
– Därmed låser man sig inte vid en lösning. säger Fredrik Söderberg som är planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret. Vårt sätt att arbeta med kvalitetsprogrammet
innebär större frihet för byggherrar och arkitekter. <<

1. Med start 2013 byggs en ny knutpunkt för
kollektivtrafiken vid Stenpiren. Anläggningen dimensioneras för cirka 16 000 av- och
påstigande resenärer per dag.
2. Kvarteret närmast söder om Skeppsbrohuset får en byggnad med 9–11 våningar.
3. Skeppsbron får fem nya eller delvis nya
stadskvarter. Bebyggelsen uppförs huvudsakligen i 7– 8 våningar. Det ger ett tillskott
med cirka 400 lägenheter och cirka 30  000
kvadratmeter hotell, kontor och handel.
4. Stora Badhusgatan ska bli en ny pulsåder i
centrum. I december 2012 beräknas arbeten för att dra en spårväg längs sträckan
Järntorget – Stora Badhusgatan – Stenpiren – Lilla Torget sätta igång.
5. Det finns plats för en eventuell turistbåtshamn och några av turistbåtarna kan då få
sin hemmahamn här.
6. Ett offentligt bad i älven ska göra platsen
attraktiv för alla. Badet förväntas bli en
samlingspunkt för människor från hela
göteborgsområdet.
7. Längst söderut på kajen uppförs en större
byggnad i två till tre våningar. Tanken är
att det ska bli ett hus med olika publika
verksamheter. Hör skapas ett område för
vistelse och vackra utblickar över vattnet.
8. De befintliga byggnaderna Merkurhuset
och ”Kinesiska Muren” blir kvar och inordnas i den tillkommande bebyggelsen.
9. Längs kajstråket föreslås mindre byggnader som berikar upplevelsen längs Skeppsbron. Här finns utrymme för restauranger,
kaféer och kanske viss verksamhet med
marin anknytning.
10
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Vid Stenpiren, den nya knutpunkten, byter trafikanterna
snabbt mellan färja, buss och spårvagn. Innanför kajstråket finner cyklisten den genaste vägen mellan väster och
city. Stora Badhusgatan är ett trevligt promenadstråk
med butiker och verksamheter där berget och kvarteret
skyddar när vinden friskar i.
Från älven får Göteborgs city ett nytt attraktivt ansikte
mot vattnet med de nya byggnaderna på Skeppsbron,
och det nygamla Rosenlundsverket som bildar fond till
det välbesökta badet intill. Här är det fullt med badare
som kan ta ett varmt dopp utomhus året runt.
Skeppsbron är en av de mest spännande och trivsamma
mötesplatserna i stan och göteborgarna berättar stolt om
hur Skeppsbron har utvecklats till en förebild för hur vi
bygger stad, för hållbar stadsutveckling.”

2

4

1

3
9

8

5
7
6

De allmänna platserna i området är av stor betydelse. Gator, torg och kajer ska bli göteborgarnas nya vardagsrum i city. Skeppsbrokajen blir
genom att stora delar av kajen flyttas ut 15 – 40 meter. Ett stort parkeringsgarage ska byggas och kommer i huvudsak att ligga under den nya
Det blir en anläggning i två våningar, som förankras i berget, med plats för 800 – 900 bilar.

1 Med start 2013 byggs en ny knutpunkt för kollektivtrafiken
vid Stenpiren. Anläggningen dimensioneras för cirka 16 000
av- och påstigande resenärer per dag.
2 Kvarteret närmast söder om Skeppsbrohuset får en byggnad med 9–11 våningar.
3 Skeppsbron får fem nya eller delvis nya stadskvarter.
Bebyggelsen uppförs huvudsakligen i 7– 8 våningar. Det ger
ett tillskott med cirka 450 lägenheter och cirka 30 000 kvadratmeter hotell, kontor och handel.
4 Stora Badhusgatan ska bli en ny pulsåder i centrum.
I december 2012 beräknas arbeten för att dra en spårväg
längs stäckan Järntorget – Stora Badhusgatan – Stenpiren –

Gröna tak renar luften och förbättrar miljön och den biologiskt mångfalden. I Malmö inför
man en grönytekvot för att kompensera för hårdgjorda ytor.
Av Bitte Nord, frilansjournalist
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2001

höl l s bosta dsm ä ssa
med grön profil och samma
år invigdes världens största
takträdgård. Drygt 17 000 kvadratmeter gröna tak blev
resultatet. Efter ett beslut i Helsingborg har grön stadsutveckling fått ytterligare ett skånskt fäste.
I år tillkommer ytterligare omkring 20 000 kvadratmeter gröna tak i Malmö. De är koncentrerade
till den nya stadsdelen Hyllie. Köpcentret Emporia
får dels en 1400 kvadratmeter stor trädgård med
buskar, träd, perenner och gräsmattor, dels omkring
5000 kvadratmeter lätt grönt tak av traditionell typ
med fetbladsväxter och mossa.
Den nya Malmömässan i samma stadsdel får hela
det cirka 17 000 kvadratmeter stora taket som en
grönyta. Och sedan fylls det på med fler gröna tak och
grönskande väggar, allt eftersom omkringliggande
bostadskvarter växer fram.

Grönytefaktor
Malmö stads metod för att driva på grön stadsutveckling består av ett styrverktyg som heter grönytefaktor i
detaljplaner. Det utvecklades ursprungligen inför byggandet av husen till Bomässan Bo 01 och innebär att
den som vill bygga måste tillföra sitt bygge en viss kvot
av grönska för att kompensera för hårdgjorda ytor. Det
behöver inte nödvändigtvis vara grönska på taket. För
att underlätta valet tillhandahåller Malmö en typkatalog över gröna element. Katalogen revideras efterhand
som ny kunskap vinns om effekten av dem.
Inom Bo 01-området, som byggdes på fyllnadsmassor i havet, häckar i dag ett tiotal fågelarter, vilket ses
som bevis för att en biologisk mångfald vunnits med
hjälp av kravet på gröna element.

Inte bra vid kraftiga regm
Andra mindre positiva erfarenheter från bostadsområdet har man av de gröna takens förmåga att avlasta dagvattensystemet och därmed minska risken för översvämningar. Enligt Malmö stads va-konsulter hejdar växttak
inte avrinningen nämnvärt när det regnar som värst,
men de fungerar tillfredsställande vid normala regn.
– Mot s k tio-års-regn är gröna tak inte effektiva och
Malmö ser inte längre fördröjning av regnvatten till
dagvattensystemet som den primära anledningen till
att anlägga gröna tak, säger Åke Hesslekrans, enhetschef för planering på stadsbyggnadskontoret.
Med undantag för nya stadsdelen Hyllie har tillämpningen av systemet med grönytefaktor efter Bo 01 inte
varit särskilt frekvent. Bland annat blev utvärderingen
av Bo 01 en fördröjande faktor. Men på senare år har
planarkitekterna på stadsbyggnadskontoret jobbat mer
12
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kontinuerligt med styrverktyget. I detaljplanerna för
bostadsbebyggelsen i Hyllie gäller kravet på grön kompensation generellt. Däremot är de gröna taken på köpcentret Emporia och på Malmömässan ett resultat av
respektive byggherrars egna ambitioner.

"Kallis" får grönt tak
Nya kallbadhuset vid strandpromenaden i Helsingborg
får grönt tak till sommaren och blir det första exemplet
på stadens nya gröna policy.
Enligt ett beslut av kommunens fastighetsförvaltare,
Kärnfastigheter, ska gröna tak övervägas i all nyprojektering i stadsmiljö.
Helsingborg blir, med det beslutet, en av de första
kommunerna i landet med ett styrverktyg, i form av
projekteringsanvisningar, för grönare stadsutveckling.
Det hoppas man ska ge utdelning bland annat genom
bättre luft.
– Helsingborg har periodvis stora problem med luftföroreningar. Med mer grönska räknar vi med att få ner
halterna av skadliga partiklar. Ett annat motiv är att
minska belastningen på dagvattensystemet, säger Mattias Sjöberg, v ordförande i Kärnfastigheter.
Helsingborgs stad bygger nytt i storleksordningen
ett par tusen kvadratmeter varje år, av dessa ligger några
hundra i innerstaden och är alltså aktuella för gröna tak.
– Det som byggs i ytterområdena får i regel sitt behov av grönytor tillgodosett av naturen, säger Klas
Croona projektledare på Kärnfastigheter.
I ett försök att bättra på kvoten av gröna tak har
Kärnfastigheter utrett om även befintliga byggnader
skulle kunna vara relevanta objekt i sammanhanget.
Innan beslutet togs genomfördes en inventering av
samtliga kommunala byggnader. I den granskades
bland annat takens återstående livslängd och bärande
konstruktion. Av de totalt omkring 270 byggnaderna
fanns, visade det sig, bara ett mindre antal som skulle
kunna lämpa sig för tak med växtlighet. De allra flesta
har en takform och/eller konstruktion som inte til�låter vegetationstak med mindre än att bärande underlag förstärks. Av kostnadsskäl begränsade därför
Kärnfastigheter sitt beslut till nyproduktion. Men det
utesluter inte att även befintliga kommunala byggnader
kan få växtlighet på taken.
En byggnad som ännu inte är avförd från diskussionen är Helsingborgs stadsteater som behöver nytt
tak inom fem år. Förstärkningsbehov föreligger och
dessutom kompliceras frågan om grönt tak av den profilstarka teaterbyggnadens kulturmiljövärde. Det kan
bli bebyggelseantikvarisk expertis som till slut avgör
valet av takmaterial.

Största takträdgården
Augustenborgs botaniska takträdgård i Malmö är på
nästan ett hektar och blandar visningsträdgårdar med
forskningsmiljöer. Här möts experter från hela världen
för att ta fram mer kunskap om gröna tak, hit kommer
folk från byggbranschen för att få information och här
låter sig också alla vanliga trädgårdsintresserade människor inspireras av den mycket speciella trädgården.
Augustenborgs botaniska takträdgård ligger i en
stadsdel från 50-talet uppförd för stadens växande arbetarklass. Efter ett par årtionden hade det tidigare
mönsterområdet fått problem med social oro och slitage och den dominerande fastighetsägaren, kommunala
MKB, började söka efter åtgärder som kunde vända utvecklingen. Ekostaden, en satsning i slutet av 90-talet
på miljövänlig, långsiktigt hållbar utveckling, blev ett
positivt avstamp och i den bilden kommer den botaniska takträdgården in.
Med hjälp av forskningsprojekten här har man bland
annat lärt sig att gröna tak dämpar buller bättre än traditionella takmaterial, att de skyddar byggnaden från
solinstrålning såväl som kyla och därmed bidrar till ett
behagligare inomhusklimat samt sparar energi.
Andra längre kända fördelar med gröna tak är dess
luftrenande egenskaper, förmågan att hålla kvar regnvatten och därmed öka luftfuktigheten och främjande
av biologisk mångfald.
I dag aktuella forskningsprojekt på takträdgården
studerar bland annat återanvändningen av vatten och
nya underlag för gröna tak. <<

SEDUMTAK

Veg Tech erbjuder svenskodlade produkter och säkra
system för bland annat takvegetation. Vi utför entreprenader för både proffs- och privatkunder.
Vill du veta mer om öppna dagvattensystem?
Kontakta Veg Tech för mer information.
Fler spännande växtprodukter och system finns i vår
nya katalog eller på vegtech.se.

� 08-669 48 00
� Stockholm � Köpenhamn � Helsingfors

Tel: 0472-363 00
Vislanda

KLARA

FÄRDIGA

KÖR
Springyrör, 360° självåterställande skyltrörsystem.
Monteras med standardfundament och standardrör.
Krocktestat i 70 km/h och över 700 vikningstester utan
anmärkning. För mer info ring Pekuma på 0370-47 200
eller gå in på www.pekuma.se
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Ny teknik gör fjärrvärme
Västerås kommun ställer hårdare energikrav än Boverket när kommunal mark upplåts för
nybyggen. Normalt lönar det sig inte att dra fjärrvärme till sådana lågenergihus. Men genom
att med ny teknik anlägga lokala fjärrvärmenät till låga kostnader och med mycket låga energiförluster har kommunala Mälarenergi kommit runt problemet.
Text och foto: Jens Busch, frilansjournalist
I Västerås planeras åtta nya småhusområden med
fjärrvärmeanslutna lågenergi- och passivhus. Områdena består av husgrupper med allt mellan 10 och 150
småhus, parhus och radhus. I varje område placeras
en undercentral där fjärrvärmevattnet växlas ner till
högst 60 grader innan det leds ut i ett lokalt nät som
matar husen i området.
Två av områdena är nu klara och där pågår inflyttningen. I det ena området klassas husen som passivhus.
Att dra fjärrvärme till lågenergi- och passivhus har tidigare inte varit lönsamt eftersom energiförbrukningen
är så låg i förhållande till investeringskostnaden. Det
vanliga är att el får stå för den energitillförsel som ändå
behövs för tappvarmvatten och viss uppvärmning.
– För att det ska löna sig med fjärrvärme till lågenergihus måste man få ner investeringskostnaden
för de lokala rörnäten. Man måste också minska värmeförlusterna i näten, säger Kjell Andersson, som
lett utvecklingen av det nya konceptet, som kallas
Västeråsmodellen, på Mälarenergi.

tappvarmvatten och för rumsvärme under kalla perioder. I alla hus installeras därför en värmeväxlare där
fjärrvärmen värmer tappvarmvattnet.
Flertalet hus får ett mekaniskt från- och tilluftsystem
med värmeåtervinning (FTX) där tilluften vid behov
värms i ett fjärrvärmedrivet värmebatteri. I området
med passivhus får husen vattenburen värme.
– Men uppvärmningen kommer bara att stå för omkring en tiondel av fjärrvärmeförbrukningen i husen,
resten går till tappvarmvatten, säger Kjell Andersson.

Enkel installation

Skärpta energikrav

Båda dessa förutsättningar uppfylls genom att fjärrvärmen matas ut till de nya husen i plaströr (pex) som läggs
i en låda av cellplast. Jämfört med den gängse metoden
med stålrör slipper man svetsningen av rören, plaströren kopplas enkelt ihop med presskopplingar.
– Det gör att den entreprenör som lägger vatten och
avlopp samtidigt kan lägga fjärrvärmerören i samma
schakt, säger Kjell Andersson.
De enklare schaktnings- och kopplingsarbetena är
främsta orsaken till att investeringskostnaden för de
lokala näten kunnat sänkas med en tredjedel, jämfört
med att lägga stålrör.
Cellplastlådan runt pex-rören isolerar också betydligt bättre än den normala polyuretanisoleringen
runt stålrör, förlusterna minskar från cirka 20 watt
per meter till under 10 watt per meter. I gamla kulvertsystem som lades på 1960-talet kan förlusterna
uppgå till 50 watt per meter.

För några år sedan skärpte Västerås kraven på energiförbrukning i nya hus när man upprättar exploateringsavtal
för kommunal mark. För hus med fjärrvärme i kombination med FTX-ventilation gäller 75 kilowattimmar
per kvadratmeter och år, att jämföra med Boverkets
nya norm på 90.
– I de nya områdena är vi nere på 50–60, säger Kjell
Andersson.
I kommunen har man också skärpt kraven på vad som
får kallas lågenergi- och passivhus, gränsen går vid 60 respektive 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
I de nya lågenergihusen kommer sju–åtta megawattimmar el att ersättas av fjärrvärme per år. För passivhusen är
siffran omkring sex megawattimmar.

Ersätter el
Den tredje förutsättningen för att det ska bli försvarbart att dra fjärrvärme till lågenergihus är att fjärrvärmen ersätter den el som normalt används för att värma
14
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Högre elproduktion
För husägarna innebär det en besparing att ersätta el
med fjärrvärme, eftersom fjärrvärmepriset bara är omkring en tredjedel av elpriset. Men även för Mälarenergi
är det fördelaktigt när fjärrvärme ersätter el:
– När leveranserna av fjärrvärme ökar kan vi producera mer el i kraftvärmeverket. För varje kilowattimme el
som ersätts med fjärrvärme får vi ut 1,6 kilowattimmar el
som kan användas till annat, säger Kjell Andersson.

Värmer vitvaror
Mälarenergi har också deltagit i ett samarbete för att
ta fram diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare, som värms med fjärrvärme i stället för el. Och ett
av de småhusområden som är under byggnad ska få de
nya maskinerna. Då kan varje hushåll årligen ersätta
ytterligare mellan en halv och en megawattimme el
med fjärrvärme. <<

lönsamt i passivhus

Lågenergihusen i Bjärbo, som
inte byggs på kommunal mark
men där NCC ändå följer kommunens hårdare energikrav.
De lokala fjärrvämenäten består av
pex-rör som ligger i en låda av cellplast.

De två småhusområden där
inflyttning nu pågår är:
Bjärbo
Lågenergihus, 27 bostäder i parhus och småhus på 5 rum
och kök. Energiförbrukning högst 60 kWh/m2 och år.
Fjärrvärme för tappvarmvatten och tillskottsvärme.
Byggherre: NCC.
Bergsgrottan
Passivhus, tio parhus och tio radhus med stommar och fasader
av trä. Energiförbrukning högst 45 kWh/m2 och år. Fjärrvärme
för tappvarmvatten och tillskottsvärme.
Byggherre: Mimer.

Henrik Näsström och Kjell Andersson från Mälarenergi är projektledare för fjärrvärmelösningarna
i de nya småhusområdena, här Bergsgrottan.

Henrik Näsström vid områdescentralen i Bjärbo.
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Fjärrvärme driver diskmaskiner
Om ett år är det inflyttning i 160 nybyggda hyreslägenheter vid
Öster Mälarstrand i Västerås. Det blir lågenergihus med fjärrvärme
– fjärrvärme som blir värmekälla även för vitvarorna.
Fyra hus byggs nu vid Mälarens strand i Västerås. De 160 lägenheterna kommer att utrustas med diskmaskiner, tvättmaskiner
och torktumlare med fjärrvärme som värmekälla, i stället för el.
Fjärrvärmen fördelas ut till lägenheterna från en undercentral
i kvarteret, med samma typ av lågtemperatursystem med låga
förluster som i flera nya småhusområden i staden.
I trapphusen installeras en värmeväxlare för varje lägenhet. Den
försörjer lägenheten med tappvarmvatten, tillskottsvärme i tilluften, värme till handdukstorkar och värme till hushållsmaskinerna.

Inte dyrare
–Tack vare att vi slipper dra varmvattenledningar med cirkulation
upp genom husen blir det inte dyrare att bygga på detta sätt,
trots att varje lägenhet får en egen värmeväxlare, säger Thomas
Rehn, projektledare på kommunala byggbolaget Mimer.

Det kommunala bostadsbolaget Mimer bygger
fyra lågenergihus i kvarteret Råseglet i Västerås.
Det blir 160 hyreslägenheter i 6–8 våningar höga
hus. Lägenheterna blir på 1 till 4 rum och kök, på
35–100 kvadratmeter.
Fjärrvärme utnyttjas för värme, tappvarmvatten
och vitvaror.
Första inflyttning är planerad till januari 2013.
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För hyresgästerna blir fördelen att man får lägre energikostnader, fjärvärmen kostar omkring en tredjedel av elen, per
kilowattimme.
– Besparingen för vitvarorna kommer att röra sig om en hundralapp i månaden, beroende på hur mycket maskinerna används,
säger Thomas Rehn.

Individuell mätning
Hyresgästerna kan också påverka sina kostnader genom att den
totala energiförbrukningen mäts och debiteras individuellt för
varje lägenhet. Kostnaden för uppvärmning beräknas bli omkring 700 och 1 800 kronor per år, beroende på lägenhetsstorlek
och hyresgästernas beteende.
De fjärrvärmedrivna vitvarorna tillverkas av Asko Appliances i Vara, som deltagit i ett projekt tillsammans med ett antal
kommunala energibolag, högskolor och byggbolag för att utveckla tekniken. <<

Smart resande
räddar glesbygd

Till avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad söker vi

Handläggare, bygg och planering
Bra och effektiv kollektivtrafik är en viktig förutsättning för glesbygdens överlevnad och utveckling. Genom att använda ny
IT-teknik kan buss och tåg bättre möta behoven.Under tre år
framöver ska forskare vid Karlstads universitet tillsammans med
Värmlandstrafik och Viktoriainstitutet ta fram nya IT-lösningar för
ett bättre resande.   Projektet heter ITRACT (Improving Transport
and Accessibility through new Communication Technologies)
och ingår i EU:s Interregprogram för Nordsjöområdet.
Anna Stålhammar arbetar på Värmlandstrafik och är industridoktorand vid Samot, kollektivtrafikforskningen vid Karlstads
universitet. Hon är en av forskarna i projektet.   
– Vi börjar med att diskutera med Värmlandstrafiks egen
personal, som har många kontakter med kunder och ofta får
frågor om resande. Vi ska även använda oss av det vi redan
vet genom kundenkäter och vårt webbforum, för att ringa in
vilka lösningar vi ska jobba fram. Och i höst samlar vi några av
våra resenärer tillsammans med forskare och IT-utvecklare i en
workshop, för att vaska fram nya idéer på IT-applikationer. Man
skulle kunna tänka sig bättre information kring anropsstyrd kollektivtrafik, till exempel genom en mobil app där kunden kan
hålla koll på vilka turer som är beställda, bättre störningsinformation på informationstavlor vid hållplatser och i bussar eller
något helt annat, säger Anna Stålhammar.   
Dialogen med kunderna kommer även att ske på Facebook.
Kontakten med resenärerna är både ett sätt att få in idéer och
väcka nyfikenhet kring de nya IT-tjänsterna. Själva designen av
tjänsterna tas sedan fram av Värmlandstrafik med stöd av IT-forskare vid Viktoriainstitutet.
För att kunna utveckla de nya IT-lösningarna är Avdelningen för
datavetenskap vid Karlstads universitet engagerade. Här kommer
man att utveckla tekniska lösningar för att kunna samla information via så kallade "molntjänster", det vill säga olika källor via nätet,
till exempel sökmotorer. De system och modeller som olika aktörer inom kollektivtrafiken idag använder sig av skiljer sig åt och här
behövs ny teknik för att anpassa flödet till ett format.
– Projektets fokus är att utveckla ny informations- och kommunikationsteknik för att möta både tekniska och samhällsekonomiska perspektiv, Vi kommer inte att utveckla en traditionell
databas, utan ett nytt sätt att samla och sprida information via
"cloud computing" - molntjänster.
– Utmaningen är att göra det skalbart. Det är en stor mängd
data till ett stort antal kunder som ska hanteras via trådlös kommunikation och från olika källor. Målet är en enkel och smidig
lösning för kunden, till exempel realtidsinformation om olika
händelser som rör trafiken direkt till kundens mobiltelefon, säger
Andreas Kassler, professor i datavetenskap.
ITRACT-projektet pågår till slutet av 2014 och syftet är förbättra
glesbygdens villkor vad gäller tillgänglighet genom ny IT-teknik
och förbättrad infrastruktur. Budgeten är på totalt 3,8 miljoner
Euro och finaniseras till hälften av EU:s interregmedel för Nordsjöprogrammet och till hälften av de övriga 12 parterna inom
projektet. Förutom Sverige deltar Holland, Tyskland, Norge och
Storbritannien. <<

Tjänsten är placerad på sektionen för planering, säkerhet
och miljö. Du kommer att ansvara för att utveckla och
stödja kommunernas arbete med plan- och bygglagen.
Fokus är främst att bevaka kommunernas intressen
inom mark- och exploatering, bygglov och detaljplanering med inriktning på kommunernas myndighetsuppdrag. Du kommer att ingå i ett team med fem personer
som arbetar med strategiska frågor inom planering och
byggande.
Läs mer på www.skl.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 1 maj
via www.offentligajobb.se. Annonsnr A261575.
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är
en av landets främsta tillväxtregioner.
I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst
största sjö. Dessutom tar det inte många minuter
till Jönköping om man vill uppleva storstadspuls.

Plan- och byggenheten söker

Bygglovsingenjör
Våra platsannonser och mer information om
Habo kommun hittar du på vår hemsida
www.habokommun.se

Välkommen med din ansökan!
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Stadsledningen i Toronto har under senare tid visat stort intresse för svensk miljöteknik. Svenska stadsplanerare har hjälpt till med utvärderingen av planerna för Waterfront-projektet i Toronto. I fjol reste ett team av
svenska stadsplanerare till Toronto för att visa hur Sverige bygger städer för ett hållbart samhälle och för att
marknadsföra svenskt företagskunnande inom miljöteknik.
Av Markku Björkman, frilansjournalist
Bilder: Waterfront Toronto Media Images

Kanada lär av Sverige o

T

oron tos Waterfront-projekt är ett av världens största
stadsutveck lingsprogram.
Projektet omfattar bostäder
och serviceinrättningar för
70 000 personer och arbetsplatser för
30 000 personer. Området ska byggas
längs Ontariosjöns stränder och beräknas pågå i 20 år.
Kanadas regering beslutade 2005 att
minska landets koldioxidutsläpp med 17
procent före 2020. Därför görs det satsningar, främst i form av skattelättnader,
inom olika områden, inklusive inom förnyelsebar energi.
Stadsförnyelseprojektet, Waterfront
Toronto är en viktig del av den kanadensiska regeringens satsning på hållbart
byggande. Precis som i Hammarby sjöstad, kommer ett nedslitet hamnområde
att förvandlas till en ny stadsdel. Projektet är nästan hundra gånger större än
Hammarby sjöstad.
Det är samfinansierat av den federala
regeringen, delstaten Ontarios provinsregering, staden Toronto och privata aktörer.

Gröna tak
En del av bostadshusen kommer att
utrustas med gröna tak. En studie vid
Environment Canada visar att om 6
procent av Torontos takytor försågs med
takvegetation så skulle stadens utsläpp
av växthusgaser minska med 2.4 miljoner ton per år eftersom byggnaderna blir
mer energieffektiva.
Studien visar också att vegetation
på byggnadernas tak och fasader ger en
mycket bra isolering vilket i sin tur minskar energibehovet.
Strandpromenaden längs East Bay
Fronts kommer att förlängas och sammanbindas med andra avsnitt av strandlinjen, i takt med att hamnbassäng och
packhus omgestaltas eller rivs.
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om sjönära byggande

Framtida stadsdelen Bayside. Konstnärens vision
av ett av Waterfront - projektets centrala delar.
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East Bay Front kommer att bli ett nav
för handel, underhållning och kulturella
aktiviteter och ska vara lätt att nå med
kollektivtrafik

Certifiering
Målet är att alla byggnader inom projektet når upp till minst LEED Gold
standard. LEED är en förkortning för
Leadership in Energy and Environmental
Design och är ett miljöklassningssystem
utvecklat av den amerikanska icke vinstdrivande föreningen US Green Building
Council (USGBC).
Detta miljöklassningssystem för byggnader är det mest utbredda i världen och har
registrerade projekt i över 100 olika länder.
I december 2009 hade 4327 kommersiella
byggnader LEED- certifierats och ytterligare 25 000 var registrerade för certifiering.

Nio meters takhöjd
Vid Ontariosjön i västra Toronto ligger
Grenadier Landing, som är avsett att bli
Torontos mest spännande nya strandnära adress. Häpnadsväckande eleganta
bostadsrätter med glasväggar och så kal�lade Townhomes, med utsikt över parken,
stranden, sjön eller mot staden.

Här har redan byggts flera lyxlägenheter på 25 - 800 kvadratmeter, några med
upp till nio meters takhöjd och med stora
takterrasser eller balkonger.
På ett av East Bay Fronts strandavsnitt, som fraktfartyg anlöpte tidigare,
öppnades för två år sedan Torontos efterlängtade badstrand, Sugar Beach.
Den har en yta på ca 8 000 kvadratmeter och ligger i en helt ny stadsdel,
som är en del av Waterfront-projektet.
Stranden, som omges av en vacker park,
är känd för sin finkorniga sand.
Huvudsyftet var att förvandla det tidigare industriområdet till bostäder och
lokalisera dit restauranger, kontor och
hotell. Parken är indelad i tre delar och
ligger i direkt anslutning till stranden.
Planeringen av två andra områden, Lower Don Lands och Port lands är också på
god väg. Utfyllnad av det som en gång var
de Stora sjöarnas största våtmark vid Don
Rivers mynning, har skapat det 400 hektar stora området Port Lands.
En omgestaltning av Don River kommer att öka skyddet mot översvämningar,
vilket krävs för att utveckla resten av Port
Lands- området.

Spadina Wavedeck, som strandpromenaden i Toronto heter, gör det möjligt att idag
vandra flera kilometer längs vattnet, vilket bara för ett par år sedan inte var möjligt.
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Svensk miljöteknik
Stadsledningen i Toronto har under senare
tid visat stort intresse för svensk miljöteknik. Redan 2004 hjälpte svenska stadsplanerare till med att utvärdera planerna för
Waterfront och ifjol reste ett team av svenska stadsplanerare till Toronto för att visa
hur Sverige bygger städer för ett hållbart
samhälle och för att marknadsföra svenskt
företagskunnande inom miljöteknik.
Delegationen leddes av Rutger Engsäll,
ansvarig för Svensk Miljöteknikexport på
Exportrådet. En motorväg, som skär tvärs
igenom Waterfront-området stack speciellt
i ögonen på svenskarna och de föreslog en
tunnel.
De senaste årens finanskris har lett till
en avmattning av projektet och stadens
konservative borgmästare, Rob Ford, försöker sedan ett år få igenom ett förslag om
nedskärningar på 10 procent av stadens
driftsbudget vilket har väckt stora protester.
Bland nedskärningsförslagen finns
minskningar inom kollektivtrafiken,
stadsbiblioteken och simbassänger och
mycket annat, som kan tänkas försena
Waterfront-projektet ytterligare. <<

Längs East Bay Front kommer det också att
byggas 1.200 prisvärda, subventionerade
bostäder. Stadsdelen har redan idag en kilometer sammanhängande strandpromenad.
En del av bostadshusen kommer att utrustas med så kallade gröna tak.
Här på ett av East Bay Fronts strandavsnitt,
där fraktfartyg anlöpte tidigare, öppnades
för två år sedan en länge efterlängtad badstrand, Sugar Beach, som idag har en yta på
ca 8.100 kvadratmeter. Stranden, som omges
av en vacker park, är känd för dess finkorniga
sand. Dessutom har badgästerna där tillgång
till parasoller och liggstolar.

Torontos omstridde konservative borgmästare, Rob Ford , betecknade projektet runt Torontos hamn och vid Lake
Ontarios kustlinje, som epokgörande,
men sedan ett år försöker Ford få igenom ett förslag om nedskärningar på
10 procent av stadens driftsbudget vilket har väckt stora protester, eftersom
förslaget, om det antas av stadsparlamentet, kan påverka även Waterfront
- projektets tidtabell negativt.
Don River park, en av det nya strandnära
bostadsområdets gröna lungor.

Så kanske kommer livet vid ett fridfullt
vattendrag mitt i Toronto att gestalta
sig när projektets boende- och naturvårdande lösningar längs Keatings kanal har
blivit verklighet.
Här inviger några tjänstemän och en
kvinna från Torontos stadsplanekontor
stadens nya strandpromenad, som är tillverkad av trä, genom att, Don Wanagas,
avdelningschefen för borgmästarens sekretariat, borrar in några skruvar in i de
specialimpregnerade plankorna.

Före byggstarten 2008. Bayside-området, efter att hamnanläggningarna
hade avlägsnats.
Planerarens och konstnärens vision
av framtidens Bayside-område med
strandpromenaden, som delvis redan
är färdigbyggd.
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Res, se och

Vill du också resa?
Vi är intresserade att höra om det finns intresse
bland övriga medlemmar att i Kommunaltekniska föreningens regi göra en liknande resa
till Culemburg, Houten, Karlsruhe, Tübingen
och Freiburg för att ta del av de framstående
fysiska samhällsbyggnadsprojekten på plats.
Resan planeras till slutet av september 2012,
alternativt våren 2013.
Kostnaden uppskattas till mellan 8 000 till 9 000
kronor för rundturen i Holland och Tyskland, men
exklusive resan till Amsterdam och resan hem
från Freiburg. Lämpligt deltagarantal är mellan
femton och tjugo personer.
Om Du som är medlem i föreningen är intresserad så gör en preliminär anmälan på Stadsbyggnads hemsida: stadsbyggnad.org eller på
föreningens hemsida skt.se. senast den 20 april.
Beslut om resan tas i början av maj och då krävs
en bindande anmälan.
Har ni andra studieobjekt ni tycker vi ska
ordna en resa till? Hör av er med förslag till
KTs kommitteer!

Svenska Kommunaltekniska föreningen har som ett av
sina mål att öka utbytet mellan medlemmarna och att
lära av varandra och av andra. Därför ordnade tre kommittéer en studieresa för sina medlemmar under hösten. Det var Kommittén för hållbart samhällsbyggande,
Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén.
Arton planerare deltog i resan med fyra välplanerade dagar och drygt 120 mil, främst med tåg. Under
ledning av vår guide, Sveriges namnkunnige ”miljöarkitekt” Varis Bokalders, fick vi se nybyggda klimatsmarta stadsbyggnads- och trafikprojekt i Holland,
Tyskland och Schweiz. Vi fick också titta närmare på
nya administrativa system för att planera, genomföra
och förvalta byggnationen av nya bostäder.
Uppmärksamma läsare upptäckte redan i Stadsbyggnad nr 1 två artiklar från studieresan, om cykelstaden
Houten och de franska kvarteren i Tübingen.

Houten
Vi anlände till en av två järnvägsstationer i Houten i
hjärtat av centrum, med en cykelparkering med plats
för 3 000 cyklar. Houten i dess nuvarande form började
planeras redan under 1960-talet för att bli en cykelstad
för 50 000 nya invånare. I nr 3 kan ni läsa mer om vår
cykeltur i Houten och om planeringsförutsättningarna
och genomförandet under de senaste 50 åren.

Karlsruhe och Tramtrain
Tramtrain är stadens modell för att lösa upp den trafiksituation som rådde när planeringen påbörjades
under 1980-talet. Systemet bygger på antagandet
att de kollektiva transportmedlen, för att kunna
konkurrera med bilen, måste vara tillgängliga och
lättanvända för passagerarna. Därför har man konstruerat en tågtyp och ett system som inne i staden
fungerar som en spårvagn och utanför stadsgränsen som ett pendeltåg, för att binda ihop regionen.
Studiebesöket i Karlsruhe avslutades med en tur med
Tramtrain för att vi skulle få känna på de olika hastigheterna i staden och utanför stadsgränsen. Vi återkommer
med en detaljerad artikel om detta system.

Tübingen – två stadsdelar
I Tübingen besökte vi stadsdelarna Loretto och Französisches Viertel och studerade hur man renoverat
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och byggt om ett före detta franskt regementsområde till ”mixed-use” med baugruppen och samma
förutsättningar för kollektivtrafikresenärerna som bilisterna. Här är det lika långt till busshållplatserna som till
parkeringshusen. En annan finess är parkering av bilar
med hiss från bottenvåningen, så kallade automatiska
garage. Här har man också som i Culemburg utvecklat nya administrativa former för planering, byggande
och förvaltning. Om detta system kan ni läsa mer om
i artikeln i nr 1 ”Dyrt boende ledde till byggkollektiv”
Freiburg – Tysklands solhuvudstad och Vauban
I Freiburg fick vi en föreläsning om hur Tyskland
jobbar med energieffektiviseringen av bebyggelse
och transportsystem. Slående under resan i Tyskland
var alla hus med solfångare. I Freiburg imponerades
vi också av cykelgaraget som också var placerat intill järnvägsstationen. Eftermiddagen tillbringade vi i
Vauban som för närvarande är Tysklands med miljöanpassade stadsdel där det finns exempel på både
passivhus och plusenergihus.
I Stadsbyggnad 2010 1–3 fanns en omfattande artikelserie om Vauban.

Zürich
Hos VBG (Verkehrsbetriebe Glattal AG) får vi höra om
spårvagnsprojektet som kopplar samman flygplatsen
i Zürich med byggda och planerade stadsdelar i fem
kommuner. Enligt de trafikplanerare som deltog i resan
är Zürich spårvägssystem ett av de bästa i världen med
avseende på tillänglighet, punktlighet, användarvänlighet och information om systemets verkningsgrad.
Studieresan var intensiv men vi deltagare tyckte
det var väl värt de korta nätterna och de snabba resbytena. Att lära känna varann och att tillsammans ha
trevligt och få se och diskutera goda exempel på hur
man kan tänka nytt och klimatsmart i stadsbyggnad
och trafikplanering ger mersmak.
Resan till Amsterdam anordnades från respektive
startplats på egen hand. Från Amsterdam och vidare
skedde resan med allmänna kommunikationer. Mellan
de olika studiebesöken användes tåg och inom orter
och städer buss, spårvagn och fötter. <<

Detta var vårt program:
5/10

Samling i Amsterdam, gemensam middag

6/10 FM	Culemborg – Nederländernas mest ekologiska
stadsdel, byggd enligt ”kvinnliga” EVA-principer
6/10 EM	Houten, den idylliska byn som blev Cykelstaden
framför alla andra. Utbyggd i två etapper från
3000 till dagens ca 50 000 inv.
7/10 FM	SpårvagnsPendeln (Tram Train) i Karlsruhe
7/10 EM	Französisches Viertel – en stadsdel i Tübingen,
byggd med gemenskap (Baugruppen)
EM	Kommunens lärdomar och arbetssätt med Byggemenskaper för att forma framtidens Tübingen
8/10 FM Freiburg – Tysklands solhuvudstad
FM

Vauban – Tysklands Ekostadsdel no 1.

EM

 tt massivt ekologiskt trähus av arkitekt
E
Joachim Eble

9/10

F lygspårvagn i samarbete - VBG (Verkehrsbetriebe Glattal AGpå intressanta stadsbyggnads- och trafikprojekt

Agneta Sundberg och Göran Lundberg, Kommittén för
hållbar samhällsbyggnad
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Mot alla
Utbombad, krisdrabbad och förgiftad ser Manchester
ändå framtiden an med tillförsikt.
Av Marianne Cedervall
Trots 1980-talets lågkonjunktur då Manchester klarade sig sämre
än många andra städer i Storbritannien, ser staden framtiden an
med mer tillförsikt än någonsin efter 1945.
Efter andra världskriget har Manchesterregionen genomgått
stora förändringar i näringslivsstrukturen. Från att ha varit den
industriella revolutionens vagga finns nu praktiskt taget ingen
tillverkningsindustri kvar. Idag är ca 75% av befolkningen sysselsatt inom tjänstesektorn.
Manchester ligger i en av Storbritanniens mest tätbefolkade
regioner. Inom åtta mils radie bor över 10 miljoner invånare.
Staden Manchester har lite mindre än en halv miljon invånare
men i storstadsområdet, Greater Manchester, bor strax över 2,5
miljoner invånare.

Media city
Den nyanlagda spårvagnslinjen tar oss till Media city. Manchester har haft spårvagnar sedan slutet av 80-talet. De har byggts ut
efter hand och det finns planer på att förlänga linjerna ytterligare
och även anlägga helt nya linjer.
I Media city finns bl a BBC:s nya kontorsbyggnad. BBC flyttar stora delar av sin verksamhet från London till Manchester.
Området ligger kring de gamla dockorna, där stora fartyg underlång tid anlöpte Manchester. Under 70-talet upphörde hamnverksamheten och det gamla hamnområdet omvandlas nu till en
modern stadsdel med bostäder, kontor och affärer, museer och
hotell. Dylika områden kallas på engelska ”brownfields” – industriområden och hamnområden som inte längre behövs och som
ofta är svårt förorenade.
Media city är byggt med kvalitéts- och hållbarhetstänkande.
The Peel Group kommer att fortsätta äga gator och grönområden
och ansvara för skötseln. Stuart Rimmer från bolaget visar stolt
upp fjärrvärmecentralen. Fjärrvärme är inte så vanligt i England.
I Manchester finns det förutom här nästan ingen fjärrvärme alls.
I Media city anlägger Peel eget fjärrvärmenät. Området har dessutom eget nät för fjärrkyla och eget elnät. Fjärrvärmecentralen
ligger i bottenvåningen på ett nio våningar högt p-garage med
plats för 2300 bilar.

Den Stora Omvandlingen
Av stor betydelse för omvandlingen av centrala Manchester var
den bomb som detonerades av IRA i juni 1996. Eftersom allmänheten förvarnades medförde attentatet inga dödsoffer. Bomben
orsakade dock stor materiell förstörelse och blev upptakten till ett
omfattande stadsutvecklingsprojekt i partnerskap mellan offentliga och privata aktörer.
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I huvudsak omvandlades ett område med äldre bebyggelse
till ett modernt område för handel. Stadskvarteren öppnades
upp och knöts samman till nya stadsrum. Här finns idag Mark
& Spencer, världens största varuhus, men även bl.a. Clas Olsson.
Som stark kontrast till de nya byggnaderna finns viss äldre bebyggelse kvar som naturligtvis inrymmer traditionella pubar.
Omvandlingen innebar även att bussarna flyttades från det
mest centrala läget och ersattes med tre nya busstationer strax
utanför stadskärnan. Det är bara att hoppa på och av någon av
bussarna i Metroshuttles tre gratis busslinjer i staden.
Stora delar av Manchester utplånades under andra världskriget. Julen 1940 släpptes 37 000 bomber över området. Uppskattningsvis 70% av stadens viktorianska och edwardianska
byggnader förstördes och Manchester förlorade en stor del av sitt
arkitektoniska och industrihistoriska arv.
Renovering pågår av Town Hall och biblioteket i centrala
staden. De är byggda i nyklassicistisk stil och kulturmärkta.
Upprustningen sker under sträng uppsikt från de antikvariska
myndigheterna.
De omfattande ombyggnaderna var nödvändiga eftersom
byggnaderna var slitna och dåligt disponerade. Man hade kommit till en brytpunkt när de antingen skulle renoveras och få en
ökad tillgänglighet eller säljas till någon typ av hotell- eller konferensverksamhet. Valet blev att behålla byggnaderna och göra
om dem till kundvänliga multiservicekontor.

Arbetslivet påverkas
I projektet ingår även att utveckla tillgängligheten till kommunal
service och göra ärendehanteringen rationell. En bärande tanke
är att gå från papper till datastöd och fokusera på snabb genomströmning och smart kundhantering. För tjänstemännen innebär
förändringarna att man inte får en fast arbetsplats utan arbetar vid
något ledigt skrivbord i kontorslandskap, s.k. flexkontor. Arbetet
ska ske via datorer och mobiltelefoner. Varje medarbetare får en
egen” hot box” stor så att ca tre A4 pärmar ryms. Tankarna om
det papperslösa kontoret har redan börjat tillämpas i de tillfälliga
lokaler dit all personal flyttat under ombyggnadstiden.
Även bibliotekets 1 miljon böcker är tillfälligt bortflyttade och
förvaras i den nedlagda saltgruvan i Winsford som erbjuder bra
klimat och säkra lagringsutrymmen för arkivhandlingar, register
och böcker. Om ca 1,5 år ska allt vara klart och återinflyttat.

Föroreningar
East Manchester är ett mycket eftersatt område som under åren
förlorat både arbetstillfällen och invånare. Mellan 1951 och 2001
minskade befolkningen med 350 000 vilket resulterat i stora
områden med tomma bostäder. Textil-, men även kol- och stålindustrier försvann och lämnade efter sig övergivna byggnader
och områden som ofta är förorenade. 60 000 arbetstillfällen försvann och de sociala problemen har varit stora.
STADSBYGGNAD 2 · 2012
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Många vackra magasin från 1600-och 1700-talen finns kvar
och har rustats upp till kontor eller bostäder, men många väntar fortfarande på att investerare ska förbarma sig över dem.
Området är enormt stort och det är fortfarande stora luckor
med oexploaterade ytor och förfallna byggnader mellan nybyggda och restaurerade kvarter.
Även nya byggnader har uppförts, men i lågkonjunkturen,
har byggandet avstannat och endast bostadsprojekt med ”affordable housing” kommer till stånd. Affordable housing innebär
att ett visst antal lägenheter subventioneras av det allmänna för
att hålla hyrorna nere. Allmänna anläggningar byggs ut tidigt
för att locka investerare.
Ansvarigt för omvandlingen av nedgångna områden är ett bolag
med representanter från såväl nationell som regional och lokal nivå.
På 10 år har man byggt 4 700 bostäder och målet är 17 000 nya
bostäder. 4 000 nya jobb har skapats och ny infrastruktur i form av
spårvagnslinjer, nya vägar, skolor m.m. har tillkommit. Byggandet
har föregåtts av stora saneringar av den förgiftade marken efter kolbrytning, gasverk och annan förorenande industri.
Även I ytterområdena pågår förändringsprojekt. Vi fick besöka
grannkommunen Salford där företaget Countryside Properties
arbetar tillsammans med kommunen för att lyfta ett 74 ha stort
område till ett modernt, hållbart samhälle med blandad bebyggelse och verksamheter. Utmaningen är att locka nya boende till
området men också möjliggöra för dem som redan bor i där att
bo kvar, bl.a. genom att erbjudas rabatter på hyror i nya moderna
lägenheter. Härigenom vill man motverka antisocialt beteende
och kriminalitet. Med sitt läge bara ett par km från Manchesters
stadskärna borde området kunna bli fint på sikt.

Abu Dhabi köper in sig
Vi besökte också Manchester City´s hemmaarena, Etihad Stadium.
Den är byggd i början av 2000-talet inför Commonwealth Games
2002 och tar ca 48 000 åskådare. Arenan ägs av Manchester City
och hyrs av fotbollsklubben. Den hette tidigare City of Manchester Stadium men bytte namn i juli 2011. Det Abu Dhabi-baserade
flygbolaget Etihad köpte då rättigheterna till arenanamnet för 150
miljoner pund, vilket är det dyraste avtalet som skrivits inom den
Engelska fotbollen. Avtalet sträcker sig över 15 år.
Stora ytterligare investeringar med inriktning mot idrott planeras i området, delvis med finansiering från Abu Dhabi United
group. Bolaget är även med och finansierar byggandet av bl.a.
skolor och infrastruktur. Avsikten är även att bygga fler arenor,
15 fotbollsplaner för träning och kringverksamheter som swimming-pool och college. Investeringen uppskattas till 120M£ och
allt beräknas vara klart till 2014. Anläggningen kommer att vara
öppen för allmänheten under vissa tider.
Området är ett av de mest förorenade områdena i Västeuropa och stora mängder massor har tagits om hand, renats och
delvis återanvänts.
Manchester City besegrade Villareal i Champions League –
men det mest imponerande var hur snabbt den nästa fullsatta
arean och området tömdes efter matchen. <<
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Att som första åtgärd måla om stadens byggnader är inte vanligt bland nyvalda borgmästare – allra minst i Albanien. Ommålningarna i huvudstaden Tirana blev ett sätt att
skapa framtidstro och gemenskap bland människor som levt i förtryck i ett halvt sekel.
Text och foto: Karine Mannerfelt, frilansjournalist

Planeringskon
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– Människor hade inget framtidshopp, samhället
karakteriserades av desperation och anarki. Vi hade
haft tio år av frihet men saknade ändå allt.
Så beskriver den albanske politikern Edi Rama situationen i huvudstaden Tirana när han valdes till borgmästare år. 2000. Tirana var till stora delar en kåkstad.
Parkerna fylldes av svartbyggda kafeér och stadens
flod Lana kantades av hundratals ruckel.
Albanerna levde under diktatorn Enver Hoxhas
hårda regim i 45 år. Alla privata initiativ var förbjudna,
människor på landsbygden fick inte ens äga en get
eller ko. De oppositionella skickades på arbetsläger,
många avrättades utan rättegång. Efter det första
fria valet 1992 utbröt en sorts anarki.
– Människor ville ha revansch. De ockuperade
statliga byggnader och byggde skjul och kiosker
överallt i staden, berättar Edi Rama.
Han var under 1990-talet konstnär och lärare på
Konstakademin i Tirana. När han gav sig in i politiken
beslöt han sig för att använda konsten som politiskt
medel. I början var det han själv som utformade
fasadmålningarna, men efterhand har andra konstnärer bjudits in. Genom att färgsätta de grå byggnaderna från kommunisttiden ville Rama förändra
Tirana till en stad där människor verkligen ville leva.

Motstånd
Hans idéer undgick dock inte kritik eller motstånd. Ett
av de första mothuggen kom från en fransk representant för Europakommissionen som gett ekonomiskt
bidrag till stadsförnyelse i Tirana. När Edi Rama använde pengarna till att köpa färg, ville kommissionen inte
godkänna projektet eftersom det inte överensstämde
med europeisk standard.
– Då frågade jag kommissionären om han alls
kunde se något här i Tirana som överensstämde
med europeisk standard…
Även många Tiranabor ifrågasatte de starka färgerna. Med protesterna hade Edi Rama uppnått
sitt mål – att skapa kommunikation och en kollektiv
känsla av ansvar för staden. Efter färgprojektet började han riva svartbyggena, plantera buskar och träd,
asfaltera gator och anlägga gågator.
I tio år var Edi Rama Tiranas borgmästare och lyckades under den tiden förvandla den förvuxna byn Tirana till en riktig stad med drygt 400 000 invånare. Idag
är han ledare för oppositionen i Albanien – socialistpartiet – och hoppas vinna valet nästa år.
På hans skrivbord står två stora byttor fyllda med
färgpennor. Jo, han använder dem dagligen, berättar han. Han tecknar under alla möten, men han är
försiktig när han har utländska gäster.
– Jag har märkt att de ibland känner sig förolämpade om jag tecknar under mötena.
STADSBYGGNAD 2 · 2012
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Demokrati förändrar ingenting.
Edi Rama har en sträv auktoritet som varken inbjuder
till skämt eller lättsamheter.
– Han har vissa diktatoriska drag, men jag tror ändå
att han kan driva igenom förändringar till det bättre
i hela landet , säger en konstnär jag träffar och som
deltagit i måleriprojektet.
Inför ommålningen av fasaderna frågade han exempelvis inte husens ägare innan han skred till verket.
– Om jag gjort det till en demokratisk process hade
inget hänt, allt hade förblivit grått, menar Edi Rama. De
hade ju valt mig till borgmästare och då var de upp
till mig och visa att jag kunde bidra till en förändring.
Men trots – eller kanske just på grund av – de diktatoriska dragen är han uppskattad av många. Albanien
styrs idag av Sali Berisha, en gång medlem av Enver
Hoxhas kommunistparti, och som anses vara än mer
diktatorisk än Edi Rama. Dessutom menar många att
Berisha inte gjort något för att minska den utbredda
korruptionen i landet.
Edi Rama koncentrerar sig bland annat på att bekämpa korruptionen och menar att ledande politiker
måste framstå som goda exempel, annars kommer
inte heller medborgarna att ändra sig.

Ett sätt att nå människor
Han tror dessutom att han återigen kan använda konsten, om han blir premiärminister.
– Framför allt i städerna kan konsten användas för att
nå människor, särskilt i ett land som Albanien där konst
ses som lyx. Konst kan inte förändra människor helt och
hållet, men den kan ändra deras sinnestämning.
I det kommunistiska Albanien fanns det en statlig
kulturbudget även om censuren var stark. Men i det
nya kapitalistiska Albanien finns det ingen kulturbudget att tala om. Fria kulturinstitutioner har ändå lämnat ett ganska stort avtryck i Tirana. Som Tica – Tirana
International Contemporary Art – vars ena grundare
är svenska curatorn Joa Ljungberg, för närvarande
chef för Moderna Museet i Malmö.
Hon höll tillsammans med en albansk curator i Tiranas konstbiennal 2009 då nio konstnärer bjöds in för att
fortsätta Edi Ramas fasadprojekt. Två svenska konstnärer,
Ann Edholm och Per Enoksson, deltog i projektet.
Nu har fasadprojekten avslutats. Edi Ramas motståndare i Demokratiska partiet är borgmästare och han har
uttryckligen sagt att han vill ändra Tirana på sitt eget vis.
Den arkitekttävling som Edi Rama tog initiativ till – för
att göra om stadens centrala torg, Skanderbegplatsen
– har ogiltigförklarats och en ny tävling har utlysts.
Edi Ramas målsättning att skapa ett bilfritt torg har rivits upp och nu karakteriseras torget av en enorm rondell
med en skoningslös trafik. Det är förenat med livsfara
att passera ett övergångsställe. Albanien är fortfarande
märkt av den anarki som ersatt kommunismen. <<
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Philips

Green Outdoor
Uppgradera nu och spara både pengar och miljö
StreetSaver

Från och med 2015 förbjuder EU den ineffektiva kvicksilverlampan HPL.
Det är därför dags att redan nu byta ut kvicksilverlampan mot LED
– då sparar du både på miljön och pengar. Philips har stort urval av
energisnåla LED-lösningar.
Kontakta oss för att ta reda på hur du kan minska kostnaderna
genom att byta till mer miljöanpassade alternativ.
Kvarteret Riddarsporren, Stockholm. Trafikkontoret, Stockholms stad
36 st StreetSaver LED installerade på passager, lokalgator och innergårdar.
Läs mer på www.philips.se/greenoutdoor
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Lantmäteriet är väl rustat för att anta utmaningen för att bidra till en enklare, snabbare och mer rättssäker
planerings- och plangenomförandeprocess. Det kan åstadkommas genom en ökad samverkan, där genomförandekompetens tas tillvara tidigt i planeringsarbetet.
Av Roger Ekman

L a nt m ät e r i e t:

”Vi är rustade för ökad
samverkan i planeringen”

B

ov e r k et oc h l a n t m ät e r i et bedriver ett
femårigt samverkansprogram, vars mål är att ”Sverige år
2015 hanterar planläggning och genomförande som en
sammanhållen, effektiv och flexibel process”. Inom programmet är vi överens om att en viktig framgångsfaktor
är att förrättningslantmätaren kommer in tidigt i planprocessen.
Planförfattaren ser idag inte alltid de problem fastighetsbildaren får vid genomförandet av planen och som skulle ha kunnat
undvikas om lantmäterimyndigheten deltagit tidigt i planprocessen. Min övertygelse är att den sammanlagda processen från
idé via detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov och lagfart
går att göra både bättre och snabbare.
En viktig pusselbit är att alla parter väl känner till hela processen, sin del i den och samverkar tidigt. Ur ett medborgarperspektiv bör målet vara att den enskilde vänder sig till ett ställe,
exempelvis en portal, som har flera myndigheter bakom sig.

Lagarbete mellan planerare och fastighetsbildare
Ett konkret exempel på vårt nya sätt arbeta är att Lantmäteriet
har skrivit vissa avsnitt i PBL-handledningarna på Boverkets
hemsida. Ett annat resultat är att genomförandefrågorna i utbildningssatsningen Ny PBL på rätt sätt genom Lantmäteriets
medverkan har fått ett rejält genomslag.
I den nya plan- och bygglag som trädde i kraft i maj 2011 framgår att fastighetsrättsliga genomförandefrågor ska behandlas i
den beskrivning som ska finnas tillsammans med planen. Den
slår också fast att samråd ska ske med Lantmäteriet i arbetet med
att ta fram ett program för planarbetet – när så behövs - eller ett
förslag till detaljplan. Ju tidigare alla frågor belyses desto snabbare kan planarbetet genomföras. Om planen har klargjort de
rättsliga genomförandefrågorna kan fastighetsbildningen genomföras mer effektivt, vilket alla parter tjänar på.
Det ligger alltså också i fastighetsbildarens intresse att planen, när den väl är fastställd, går att genomföra på ett rättssäkert
och effektivt sätt utan besvärliga tolkningar eller planavvikelser.

Utnyttja avtal med Lantmäteriet
Lantmäteriet har anslagsmedel för att ge kommunerna råd i fastighetsrättsliga plangenomförandefrågor. Dessa medel används
för att lämna synpunkter och avge yttrande i samband med det
formella samrådet enligt PBL. Fokus ligger på att påtala fel och
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brister - däremot inte att lämna sådana förslag till åtgärder för att
eliminera bristerna som kräver utredningsinsatser. Att ge förslag
på åtgärder som kan lämnas utan direkta utredningsinsatser ingår
i sådana upplysningar som ett samråd ska innefatta. Ofta är det
dock väl sent att först i det sista formella samrådsskedet lyfta fram
problem med en plan, det blir dyrt och omständligt att förbättra
Lantmäteriet och SKL har inom ramen för ett ramavtal träffat ett normalavtal, som kan användas som mall för när kommunen träffar avtal med Lantmäteriet att mot särskild avgift ge
kommunerna stöd i fastighetsrättsliga frågor.

Möjlighet till mer stöd från Lantmäteriet
Enligt det avtalet kan Lantmäteriet ge kommunerna ett utökad fastighetsrättsligt stöd i tidiga planskeden utöver det som
ligger inom det lagstadgade plansamrådet. Det innebär att
Lantmäteriet kan lämna förslag på lösningar för hur problem
och brister kan avhjälpas.
Ett avtal om fastighetsrättsliga tjänster kan exempelvis innebära att Lantmäteriet med viss regelbundenhet finns tillgängligt i kommunen för allmänheten och tjänstemän i lokaler som
kommunen tillhandahåller. Förrättningslantmätare kan då
kombinera handläggning av egna förrättningsärenden med stöd
till kommunen enligt tecknat avtal.

Alltid kommunens ansvar
Ett avtal kan innehålla klausuler om att utöver en grundnivå
kan ytterligare tjänster avropas vid behov.
Det får inte finnas något som helst tvivel om vilken myndighet som agerar och att kommunen ansvarar för den fysiska planeringen, även i de fall en konsult i praktiken upprättar planen,
och att förrättningslantmätaren endast och självständigt ansvarar för det rättsliga genomförandet av planen. Förrättningslantmätarens roll i tidiga skeden är att beskriva konsekvenserna för
de enskilda fastigheterna i det fastighetsrättsliga genomförandet. Om kommunen efterfrågar och det kan undanröja besvärliga konsekvenser, kan förrättningslantmätaren föreslå alternativ men detta ingår inte i det formella samrådet om det kräver
utredningsarbete utan ska då bekostas särskilt.
Även om Lantmäteriet har träffat avtal med kommunen om
fastighetsrättslig rådgivning, är det grannlaga att rollerna som
rådgivare/uppdragstagare respektive förrättningslantmätare

Till avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad söker vi

Handläggare, kollektivtrafik

hålls åtskilda. Detta är extra viktigt inom de områden där Lantmäteriets avtal omfattar upprättande av enklare detaljplaner av
genomförandekaraktär (12§, pkt 10 i Lantmäteriinstruktionen)

Uppföljning av plansamråden
I årets regleringsbrev har Lantmäteriet fått i uppdrag enligt följande:
”Enligt 5 kap 11 och 39 §§ plan och bygglagen (2010:900)
ska kommunen i arbetet med att ta fram program för eller utarbetande av fözrslag till detaljplaner samråda med
Lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten ska vid
samrådet verka för att program- och planbestämmelserna
utformas på ett ändamålsenligt sätt med utgångspunkt i
det fastighetsrättsliga genomförandet. Lantmäteriet ska
under en tvåårsperiod följa upp sitt samrådsarbete. I uppdraget ingår att sammanställa erfarenheter från samrådsarbetet samt att analysera och dra slutsatser av erfarenheter
av samrådsarbetet. I redovisningen av uppdraget ingår att
ta upp vanligen förekommande olämpliga utformade planbestämmelser och kombinationer av sådana bestämmelser.
Redovisningen ska även omfatta vad detta ger för effekter
för plangenomförandet. Uppdraget ska redovisas senast den
31 mars 2013.”
Syftet med uppdraget är främst att hitta eventuella systematiska fel och gråzoner i rättstillämpningen.
Lantmäteriet tar nu initiativ till träffar med företrädare för
kommunala planerare, för att utifrån de nya reglerna i PBL diskutera hur den fortsatta samverkan bör ske. En viktig utgångspunkt är att beskriva vad normalavtalet för fastighetsrättsliga
tjänster innebär och diskutera om ett sådant ska träffas.
Om avtal om fastighetsrättslig service inte träffas mellan
kommunen och Lantmäteriet med stöd av normalavtalsmallen,
finns möjligheten att Lantmäteriet kan tillhandahålla fastighetsrättsliga tjänster, som avropas i varje enskilt fall.
Ett annat alternativ är att lantmäteriförrättning söks i nära anslutning till att planarbetet påbörjas. Detta innebär alltid en ekonomisk risk för sökanden om det senare visar sig att planen inte blir
av. Alternativet lämpar sig främst för byggare med en stark finansiering. Här är det viktigt att Lantmäteriet anpassar sitt engagemang i
förhållande till hur planarbetet fortskrider. <<
Roger Ekman är chef för Lantmäteriets division Fastighetsbildning.

Tjänsten är placerad på sektionen för infrastruktur och
fastigheter. Vi söker dig som är intresserad av samhällsutvecklingen och som vill arbeta hos oss med spännande
frågor på kollektivtrafikområdet.
Ditt arbete innebär bland annat att delta i utredningar,
ge råd och stöd till SKL:s medlemmar och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och att fånga upp deras behov av
utvecklingsarbete.
Du kommer att ingå i ett team på åtta personer som
arbetar med strategiska frågor inom transporter och infrastruktur, till exempel långsiktig infrastrukturplanering,
kollektivtrafik och trafikplanering.
Läs mer på www.skl.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 22 april
via www.offentligajobb.se. Annonsnr A262987.
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

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

Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
Mail: info@irmermedia.com
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Notiser
nya böcker :
Länge leve husen!
Att hus har stor betydelse för människor är väl dokumenterat.
Trots detta finns det en osäkerhet i byggbranschen om hur hus
ska vara beskaffade när byggnadens beständighet, funktioner
och andra arkitektoniska kvaliteter sätts på prov.
Så skriver arkitekten Ulf Nordwall i inledningen av sin nyutkomna bok ”Länge leve husen - Arkitektoniska kvaliteter i ett
förvaltningsperspektiv.”(Svensk Byggtjänst.). Hans syfte med boken är just att belysa några arkitektoniska kvaliteter som kan ha
betydelse på lång sikt för flerbostadshus i Sverige, samt att visa
hur dessa kvaliteter kan vara till nytta i ett förvaltningsperspektiv.
– När det gäller husbyggnad idag är det väldigt stort fokus
på produktionsskedet men betydligt mindre fokus på att husen
faktiskt ska brukas och vara bra att leva i också i framtiden. Jag
hoppas att byggbranschen ska börja fokusera mer på förvaltningsskedet och på att bostäder ska fungera och hålla i längden,
säger Ulf Nordwall och betonar att ett långsiktigt förvaltningsperspektiv inte bara är viktigt vid nyproduktion utan även vid
renoveringar och ombyggnader, till exempel vid upprustning av
miljonprogramsbebyggelse.

Vägen till Citybanan
Sammanbindningsbanan förenade år 1871 Stockholms Norr och
Söder. Då gick där ett tiotal tåg om dagen på de två spåren. Idag
passeras Saltsjö/Mälarsnittet av åtta spår med cirka 1 500 tåg,
tunnelbanesätt och spårvagnar ett vardagsdygn. Belastningen
är särskilt stor på Sammanbindningsbanans moderna efterträdare och enligt planerna 2017 ska därför även den underjordiska
Citybanans dubbelspår korsa strömmarna.
Vägen till Citybanan har varit lång och komplicerad. Ny teknik
har skapat nya förutsättningar, stadsbyggnadsmoden har skiftat
och stadsbildsfrågor spelat en växlande roll. Spåren är åter på
offensiv, i världen och i Stockholm. Redan debatteras nya tunnelbanor och spårvägar mellan Norr och Söder. För den som vill
sätta sig in i och få ökad kunskap om Citybanebygget och kommande projekt finns här en möjlighet att ta del av Stockholms
långa och intressanta spårhistoria, föredömligt skildrad av en
verklig expert, Gunnar Sandin.

Köp dig fri!
En synnerligen intressant diskussion om vad som är dyrt eller
billigt utifrån hållbarhet som grundvärdering förs i en nyutkommen bok ”Köp dig fri!” (Arena) av designskribenterna Susanne
Helgeson och Ingrid Sommar.
Det är hög tid att vi börjar bry oss om skillnaden mellan bra
saker, vars tillkomst och karaktär vi kan stå för och dåliga saker
som bara är skräp. Nya, fungerande föreställningar behövs om
vad god konsumtion och bra design kan tänkas vara i dagens
globala värld.
Det handlar om etik, transparens och debatt. Vi måste återigen börja efterfråga och värdera kvalitet. Och vara beredda att
betala det fulla priset för etisk konsumtion.
Mitt favoritcitat i shoppingträsket: Många saker är bra att ha –
men det är inte bra att ha många saker.
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Vägbyggens miljöbelastning

underskattad
Trots att stora mängder pengar och naturresurser används varje
år till våra vägar, missas ofta parametrar som energianvändning
och utsläpp vid byggnation, drift och underhåll av vägar.
Allt oftare uppmärksammas vägarnas miljöpåverkan ur ett
livscykelperspektiv vid transportplanering.
– Byggande och underhåll av vägar står för uppskattningsvis 2,5 till 3 miljoner ton koldioxid per år, säger Susanna
Toller, forskare på avdelningen för miljöstrategisk analys vid
KTH.  Det här har man tidigare förbisett.
– Tidigare har man fokuserat på fordonens utsläpp, därför
finns det ett behov av att analysera hela situationen för att få
en heltäckande bild, säger Sofiia Miliutenko, som precis blivit
klar med en licentiatavhandling i ämnet.
Göran Finnveden, professor i miljöstratgeisk analys vid
KTH, säger att vid transport- och infrastrukturplanering har
man oftast bortsett från dessa utsläpp eller beräknat dem
på ett bristfälligt sätt, vilket har gjort att man underskattat
miljöpåverkan av ny infrastruktur.
– 2, 5 till 3 miljoner ton koldioxid motsvarar bortåt 15 procent av utsläppen från Sveriges inrikestransporter, men om
man ska jämföra olika investeringsalternativ, kan det ha en
mycket större betydelse, säger Göran Finnveden.
– Den forskning som bland andra Sofiia Miliutenko utför
därför är av betydelse för att få fram ett bättre beslutsunderlag. Hon har detaljstuderat energianvändning och utsläpp
för valda delar av vägnätet. I två fallstudier har hon tittat dels
på vägtunneln vid Norra Länken i Stockholm och dels på
återvinning och återanvändning av asfalt.
– Det har tidigare inte publicerats några detaljerade studier beträffande energiåtgång och utsläpp vid tunnelbyggen, och de är en av de mest resurskrävande komponenterna i ett vägbygge, säger Sofiia Miliutenko. Hennes forskning
visar bland annat att för vägtunneln spelar driftsfasen störst
roll när det gäller energiåtgång och utsläpp under tunnels
hela livscykel, men även själva byggandet har stor betydelse.
– Dessutom visade resultaten att byggandet av betongtunnlar har mycket högre påverkan än bergtunnlar. För asfalthanteringen visade resultaten att varm återvinning av
asfalt på plats ger något större nettobesparing av energi och
växthusgaser än varm återvinning i verk.
– Däremot är återanvändning av asfaltgranulat som ett
obundet lager i en väg ett mindre miljövänligt alternativ än
varm återvinning, säger Sofiia Miliutenko.

Kalendarium
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Datum

start

slut

Adress

13.15

14.15

Tel.möte

Stad/Land

Plats

2012
Smtr Trafikkommittén

16 april

Smtr utbildningsfrågor

17 april

Styrelsemöte

18 april

Stadsbyggnad nr 3, manusstopp

27 april

Smtr med SKL

3 maj

Stockholm
10.00

16.00

Fleminggatan 4

Stockholm

Hornsgatan 20

Stockholm

NKS-möte? S.A.T.S. årsmöte

3–4 maj

10.00

Smtr MEX-kommittén

7 maj

16.00

Gatukontorsdagar 2012

8–10 maj

13.00

15.30

Norra Hamn

Smtr Trafikkommittén

11 maj

09.00

10.00

Tel.möte

Smtr Lantmäterikommittén

22 maj

Smtr MEX-kommittén

22 maj

Lantmäteridagarna 2012

23–24 maj

Stadsbyggnad nr 3, utgivningsdag

31 maj

20.00

Tekniska Nämndhuset

Hornafjordur
Tel.möte

Köpmansgatan 20

Luleå

Kulturens Hus

Göteborg

Stadsbyggnadskontoret

Helsingborg
Norra Hamngatan 12

Göteborg

IFME GBoD meeting

3 juni

Lahti

KommunalTeknik 2012 med styrelse- och årsmöte

4 juni

Helsingfors

Årsmöte FKT

4 juni

Helsingfors

IFME Världskongress

4–9 juni

Helsingfors

Styrelsemöte

5 juni

KommunalTeknik 2012

6–8 juni

KT:s årsmöte

6 juni

12.00

Smtr MEX-kommittén

11 juni

16.00

Tel.möte

Smtr Kommittén för Hållbar samhällsbyggnad

18 juni

8.30

Tel.möte

Stadsbyggnad nr 4, manusstopp

10 aug

Smtr Kommittén för Hållbar samhällsbyggnad

28 aug

8.30

Tel.möte

NKF-dagene med årsmöte 2012-09-03

2–4 sep

Smtr MEX-kommittén

3 sep

16.00

Smtr Trafikkommittén

6–7 sep

12.00

Stadsbyggnad nr 5, manusstopp

10 sep

Stadsbyggnad nr 4, utgivningsdag

14 sep

14.00

18.00

Stadsmuseet

Helsingfors
Helsingfors

12.30

Helsingfors

Trondheim
Tel.möte
13.00

Göteborg

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte

20–21 sep

Ringsted

Styrelsemöte

27 sep

Stockholm

Smtr MEX-kommittén

1 okt

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag

19 okt

Stadsbyggnad nr 6, manusstopp

26 okt

Smtr MEX-kommittén

5 nov

MEX-dagar 2012

6–7 nov

Vasaplan Skolgatan 59

Umeå

Smtr Lantmäterikommittén

20 nov

Fleminggatan 4

Stockholm

Tekniska Nämndhuset

Kommunala Lantmäteridagarna 2012

21–22 nov

Malmskillnadsgatan 46

Stockholm

Citykonferensen Ingenjörshuset

IFME GBoD meeting

19–23 nov

Nya Zealand

Coromandel Peninsula

16.00

Tel.möte

Umeå

Styrelsemöte med strategidagar

29–30 nov

Växjö?

NKS-möte

Hösten

Danmark

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag

7 dec

Umeå Folkets Hus

Ett mer omfattande kalendarium finns på www.skt.se under länken Kalendariet
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ArcCadastre och GEOSECMA påbörjar gemensam resa
För en tid sedan utökades vårt produktutbud med ArcCadastre. Vi ser nu över hur vi kan
kombinera Arc Cadastre och GEOSECMA och på så sätt stärka de bästa delarna ur respektive
produktlinje för att ge dig som användare ännu skarpare funktionalitet! Naturligtvis fungerar
det även utmärkt att kombinera dem.
ArcCadastre är en stark produkt för insamling, underhåll,
bearbetning och presentation av geografisk och fastighetsanknuten information. Arbetar du i en KLM-kommun finns
även möjliget att arbeta med fastighetsbildning och förrättningsverksamhet. Denna lösning erbjuds via Lantmäteriet och
är därför integrerat med Lantmäteriets grunddatasystem
och Trossen. Det finns stora fördelar med att kunna använda
samma programstöd inom flera verksamheter.
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
enkel att uppdatera. Var du än befinner dig.
PRIMÄRKARTA OCH FYSISK PLANERING
Med GEOSECMA Primärkarta får du stöd i hela arbetsprocessen från inmätning i fält till färdig karta. Komplett
bibliotek med symboler, linjetyper och raster enligt HMKs

rekommendationer ingår, precis som inbyggt stöd för att
säkerställa leverans av data enligt ABT-avtal med Lantmäteriet.
För att förenkla kartproduktionen medföljer färdiga kartmallar.
GEOSECMA Fysisk planering ger dig effektiva verktyg för att
skapa digitala detaljplaner – helt i enlighet med Boverkets
rekommendationer och riktlinjer samt svensk standard.
GEOSECMA Primärkarta och Fysisk planering kommunicerar
med övriga delar i det kommunala informationssystemet
GEOSECMA. Det betyder att viktig information blir lätttillgänglig för dig, till exempel befintligt vägnät, befolkning,
VA-ledningar eller fastighetsägare.
VI SYNS I HÖST!
Vill du veta mer vad som händer i utvecklingen av
ArcCadastre och GEOSECMA? Varmt välkommen till
GEOSECMA–ArcCadastre Användarkonferens den
26–27 september i Linköping.
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