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Nya medlemmar

Nätverkande i den högre skolan
l e d a r e

Inger Sundström, ordförande SKT
Åke Persson, internationell samordnare SKT

I h ös ta s pa sser ad e j o r d ens  befolkning sju miljarder 
människor. På tolv år har vi blivit en miljard fler och 
prognosen fram till 2050 är att vi då ska vara nio mil-

jarder på vår jord. detta enligt FN:s befolkningsrapport.
Samtidigt sker en stor inflyttning till städer. FN:s 

demografer spår att vi står inför en urbaniseringsex-
plosion, ett fenomen som inte går att undvika. det 
ställer stora krav på stadsplanering.

Naturligtvis ser det olika ut i olika länder och 
världsdelar, men just därför blir det internationella 
samarbetet allt viktigare mellan oss som arbetar värl-
den över med den kommunala tekniken som plane-
rare, byggare och förvaltare. 

därför är det mycket bra att vi har en organisation för 
internationellt utbyte, IFme, International Federation of 
municipal engineering, en sammanslutning som sedan 
1960-talet arbetat med att skapa kontakter mellan alla 
tekniker som arbetar med offentlig samhällsbyggnad. 
Syftet är att dela kunskap och erfarenheter globalt och 
att arbeta för kvalitetsförbättringar. ett exempel på 
samarbete handlar om ländernas olika åtgärder för att 
minska utsläppen i trafiken.

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen är medlem 
i IFme och har därigenom tillgång till detta utbyte med 

kollegor i de idag 17 medlemsländer som ingår i den 
internationella organisationen. det ska vi ta vara på! 

ett unikt tillfälle, där tekniker från olika delar av 
världen möts, är den 4–9 juni då IFme

lagt sin kongress 2012 i Helsingfors. estland, Finland 
och Sverige delar värdskapet och den 9 juni välkom-
nar vi våra kollegor till Stockholm! 

mottot för kongressen är  ”Plan, design, construct 
and maintain…for a better future”.

Vi vet att utmaningarna inom vårt område är ganska 
lika världen över och vi har mycket att lära av varandra. 
Kongressen ger oss möjligheter att bygga nätverk med 
kollegor inom områden som hållbar utveckling, stads-
byggnad och stadsplanering, trafik- och energilösningar, 
lantmäteri, mark och exploatering, bygg och förvaltning.

möjligheterna till internationellt utbyte för vår del 
finns kvar även efter IFme-kongressen. en idé är att 
anordna studieresa till den nye medlemmen aPWa, 
american Public Works association, som organiserar 
kommunaltekniker i USa/Canada, och dess kongress 
som nästa gång hålls 26–29 augusti i anaheim, Kali-
fornien. Vill du åka med?

Håll koll på IFme:s verksamhet på dess hemsida, 
www.ifmeworld.org! 
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Kristina Westerdahl har gjort en omfattande konsekvensanalys 
av följderna efter olyckan i Fukushima. Den blev klar i mars i år.

Studien visar tydligt att effekterna av olyckan har drabbat 
de enskilda japanerna mycket hårt. Det är oklart hur de kom-
mer att ersättas och när de som evakuerats kan flytta tillbaka. 
De ekonomiska konsekvenserna kommer att bli mycket stora 
vilket kommer att påverka hela samhället.

– Erfarenheterna från Japan visar att det är mycket bredare på-
verkan i hela samhället vid en kärnkraftolycka än någon kunde 
tro, säger Kristina Westerdahl.

– Informationen är A och O och där finns det brister. Det 
visar inte minst exemplet Fukushima. Det finns en större bered-
skap i dag i Sverige, men det kommer att bli mycket stora påfrest-
ningar på hela samhället.

Går det då att föra över erfarenheterna från Fukushima till ett 
tänkt scenario på en liknande händelse i Sverige?

Efter riksrevisionens kritiska rapport 2007 och händelserna i 
Japan har beredskapen i framför allt kärnkraftslänen stramats upp. 
Och förra året genomfördes en stor övning i Oskarshamnsområdet 
(SAMÖ-KKÖ 2011) som visade att samarbetet mellan stat, länssty-
relse kommuner och en mängd inblandade myndigheter fungerar 
tillfredsställande i den akuta fasen direkt efter en olycka. Däremot 
finns fortfarande oklarheter när det gäller de mer långsiktiga följ-
derna, månader och år, av radioaktivt nedfall.

Här är några av de erfarenheter som kom fram efter övningen 
och där olyckan i Fukushima kan ge nyttiga kunskaper:
•	 Vid utrymning av ett stort antal personer under längre tid 

och från f lera kommuner samtidigt måste kommunerna 
planera för  kommunal service till invånare som bor i annan 
kommun, inklusive bostäder. 

•	 Landstingen måste också kunna ge service till invånare som 
bor i annat landsting. Oro för cancer och andra hälsoeffekter 
av strålningen kommer att vara mycket stor.

•	 Det finns inte tillräckliga resurser i kommunerna för att av-
hjälpa, skydda och lindra effekterna av en kärnteknisk olycka. 
I Japan var exempelvis behovet av dosimetrar, provtagnings- 
och analysresurser mycket stort. Varifrån ska kommunerna 
få fram tillräckligt med bilar, lastbilar och traktorer och hög-
tryckssprutor för saneringsarbeten?

•	 Kommunerna måste göra planer för hur de ska hantera kärnav-
fall och hur saneringen ska gå till. I Japan är det ett stort problem 
i dag eftersom ingen kommun vill ta emot radioaktivt material.

•	  Det är mycket oklart vad gäller kostnader och försäkringar 
efter en kärnkraftsolycka. Hur ska skadorna värderas? Vilka 
försäkringar gäller? Vilka ska få ersättningar och skade-
stånd, är några frågor som inte är klarlagda. I Japan är det 
här ett stort problem som skapat stor misstro mot myndig-
heter och kärnkraftsbolag. 

För fem år sedan riktade riksrevisionen mycket skarp kritik mot myndigheternas dåliga beredskap inför en allvarlig 
kärnkraftsolycka. Sedan dess har katastrofen i Fukushima än mer ställt säkerheten i blixtbelysning.
– Ingen vet idag hur samhället kommer att fungera på lång sikt efter en större kärnkraftsolycka, säger Kristina West-
erdahl analytiker på myndigheten för samhällsskydd och beredskap, mSB 

Av Bo Levin och Gösta Elmqvist

VID K äRNKRAFTsOLycK A I  sVERIGE

”Hela samhället påverkas under lång tid” 
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•	 Kommunikationen behöver utvecklas. Övningen visade exem-
pelvis att informationen behöver anpassas till olika målgrup-
per och samordnas mellan olika aktörer och på olika nivåer.

•	 Slutligen visar konsekvenserna i Japan att ett stort antal ak-
törer berörs, inte bara de som är direkt berörda av radioaktivt 
nedfall i och med att konsekvenserna kvarstår lång tid och att 
kostnaderna behöver fördelas i samhället,. Därför kan också 
fler aktörer i samhället behöva förbereda för kärnteknisk 
olycka med omfattande utsläpp av radioaktivitet. 

e t t å r ef t er fu k ush i m a

Invånarna får stå för saneringen
Drygt ett år efter kärnkraftsolyckan i Fukushima lever en miljon 
människor i ett område där strålningen är farligt hög. Och kom-
munerna och staten har ännu inte kommit igång med saneringen.
Ingen vet egentligen hur det ska gå till.

Ett gigantiskt arbete med att hantera kontaminerad jord och 
mark startade i våras. Olika områden i sammanlagt åtta ¬län ska 
saneras, enligt regeringens handlingsplan. Men ingen vet egentli-
gen hur det ska gå till och var man ska deponera all kontaminerad 
jord. Få kommuner vill ta ansvaret för att ta hand om atomsopor i 
kanske hundra år. Inte heller är det klart hur ersättningar ska beta-
las ut och till vilka. Och därför växer missnöjet hos befolkningen.

Det kan Kimi Hayashi vittna om. Hon bor i byn Iitate cirka 
fyra mil från det havererade kärnkraftverket.  Där är strålningen 
högre än inne i den förbjudna tvåmilszonen och 6000 människor 
har lämnat området. Kimi och hennes familj har varit bönder i fem 
generationer men nu har de lämnat området och hon vet inte om 
familjen någonsin kan flytta tillbaka.  Den här dagen har hon till-
fälligt kommit tillbaka för att se till sitt hus.

– Trots att vi ligger utanför den förbjudna zonen rekommende-
rar myndigheterna oss att evakuera eftersom strålningen är så hög. 
Hela byn har flytt, säger hon. 

– Och vi har inte fått den ersättning vi ska ha för att vi gjort oss av 
med korna och tvingats bort från området. Vi är alla fyllda av ilska 
och det finns inget annat svar längre än att avveckla kärnkraften.

Iitate är i dag en spökstad. Allt ligger öde – skolan, livsmed-
elshallen och gårdarna. Poliser patrullerar dagligen området. 
Strålningsmätaren visar upp mot 200 gånger högre strålning 
än den normala bakgrundsstrålningen. Bakom skolan upp mot 
skogshöjderna skiftar tallarna i rödbrunt. Det är samma strål-
ningsskador som "röda skogen" i närheten av Tjernobyl fick.

– Jag vet inte om vi någonsin kan flytta tillbaka. Ännu har ingen 
varit här och börjat sanera, säger Kimi och pekar ned mot dalgången 
där fortfarande en grupp kor går och betar av det radioaktiva gräset.

– Bonden vägrar att flytta. Han kan inte sälja köttet till restau-
rangerna längre men vägrar att döda sina djur.

Det är ett område stort som Uppland som drabbades av 
radioaktivt nedfall när tre reaktorer smälte ner i mars förra 
året. Både staden Fukushima, sex mil från kärnkraftverket, 
och grannstaden Koriyama är enligt experter så drabbade att 
människor egentligen inte bör bo där. I länet bor cirka en mil-
jon människor och 102 kommuner har drabbats av nedfall av 
cesium. Och 100 000 personer är fortfarande evakuerade från 
den förbjudna tvåmilszonen runt kärnkraftverket.

Ansvaret för att sanera mark, träd, vägar och hus i områden 
där invånarna kan få 1–20 millisievert i stråldos per år, vilar på 
kommunerna. I evakuerade och förbjudna zoner, som kan ge 
över 20 millisievert är japanska staten ansvarig. Många invå-
nare har f lyttat, eller planerar att f lytta från området. 

VID K äRNKRAFTsOLycK A I  sVERIGE

”Hela samhället påverkas under lång tid” 
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Men för Harumi Haraguchi som har sin treåriga dotter Akiko 
på dagis i Koriyama finns inget alternativ. – Jag har min fasta punkt 
här och har ingen annan plats att flytta till.  Varje dag klär hon 
Akiko i heltäckande kläder, ingen del av huden får synas. På väg 
till dagis bär treåringen munskydd. Hon får sällan leka utomhus 
med andra barn. Dagiset har i dag 50 barn. För att skydda dem mot 
strålning har inneväggarna försetts med en panel av blyplattor och 
barrikaderats med pappkartonger, fyllda med vattenflaskor.

Men någon hjälp från kommunen eller staten har personalen på 
dagiset inte fått.  Tillsammans med föräldrar har de själva försökt 
sanera dagiset så gott det går. De har högtryckstvättat hela huset 
och grävt bort all jord och sand runt dagiset.

 – Direkt efter olyckan hade vi ungefär 10 microsivert per timme  
här i området. Nu har vi fått ner strålningen till hälften, säger  Ma-
sahiro Sato, ordförande i dagisstyrelsen. 

 – Det gjorde vi alla som jobbar här frivilligt. Visserligen erbju-
der staten hjälp med sanering men då måste vi stå i kö och vänta på 
vår tur. Det kan ta mycket lång tid. Vi är mycket missnöjda med 
myndigheterna. De gör verkligen ingenting för oss. 

Eftersom kommunerna och staten inte kommit igång med 
sanering är det många frivilliga japaner som på eget bevåg och 
på sin fritid åker ut till de kontaminerade områden och hjälper 
bönderna med att sanera. Saneringsarbetarna får inget betalt 
och de bekostar allt själva.

Hos en bonde utanför staden Fukushima jobbar 50 frivilliga 
sanerare med att kratta bort cesiumsmittat löv och gräs kring bo-
stadshuset. De tvättar också huset och gräver bort två decimeter 
jord och grus och ersätter med sand från andra områden i Japan. 
Avfallet samlas ihop i plastpåsar och läggs i högar för att sen köras 
bort till någon central plats. Vart är det ingen som vet idag. 

Tatsuya Yamazaki är arbetsledare den här dagen. Han kommer 
från ett företag i Tokyo och ser sin frivilliga insats som ett samhälls-
bidrag. Gruppen som sanerar här har också hjälpt till i områdena 
som drabbades av tsunamin.

Varför kommer ni hit och utsätter er för strålning frivilligt?
– För det första bor jag i Tokyo. Det är ju Tokyo som använder 

den här elen från kärnkraftverket i Fukushima och därför tycker vi 
att vi ska hjälpa till. Och så jobbar vi på ett företag som säljer elpro-
dukter. Och som ett elföretag har vi också ansvar för att hjälpa till.

Fukushimas universitet har idag startat totalt 36 projekt 
som har direkt anknytning till kärnkraftsolyckan. Resultaten 
står i f lera fall i motsats till den officiella versionen  från reger-
ingen och kärnkraftsbolaget Tepco. Enligt vice rektorn Akira 
Watanabe, professor i klimatologi och medlem i det statliga 
rådet för kärnkraftssäkerhet tillsammans med Tepco, begicks 
misstag som sedan aldrig rättats till. 

– Vätgasexplosionen spred radioaktiva ämnen med extremt hög 
temperatur så högt att nedfallet skedde långt bort. Det skulle man 
ha sett när data analyserades. Men datasystemet fungerade inte. Där-
för beordrades bara evakuering inom två mil från kärnkraftverket, 

säger Watanabe.  Zonen kring kärnkraftverket borde enligt forskare 
vid universitetet ha omfattat i stort sett hela Fukushima län och inte 
bara två mil. Men då hade myndigheterna tvingats evakuera en mil-
jon människor i stället för som nu 100 000. 

– Vi förstår att befolkningen är ganska missnöjd. Men vi ska 
anstränga oss för att ge korrekt information, säger informations-
direktör Yoshimi Hitosugi vid Tepco i Tokyo.  Tomas Kåberger, 
tidigare generaldirektör för Statens Energimyndighet och i dag 
styrelseordförande för stiftelsen Japan Renewable Energy Founda-
tion, är också kritisk. 

– Man kan ifrågasätta japanska regeringens verklighetsan-
knytning. Uppgiften att reaktorerna nu är i ett kallt, avstängt 
läge (a cold shutdown) säger ingenting när man inte ens vet hur 
mycket bränsle som finns kvar i den trasiga inneslutningen eller 
kanske redan är tiotals meter ner i berget, säger han. Vilka medi-
cinska följder nedfallet kan få flera årtionden framöver, och hur 
höga kostnaderna till slut blir för att få stopp på reaktorerna och 
sanera de enorma områdena, kan ingen svara på i dag. I en för-
sta försiktig beräkning av regeringen uppskattas kostnaderna för 
enbart kärnkraftsanläggningen till minst 2000 miljarder kronor. 
Sen tillkommer saneringen i alla kommunerna i länet Fukushima.

Och det blir de japanska medborgarna som får betala största de-
len av den notan.

Svenska verk bland de sämsta i världen
Sverige är det land där kärnkraften haft störst andel oplanerade 
stopp i hela världen. Det visar statistik från FN-organet IAEA. 

Svenska kärnkraftverk ligger bland de tre sämsta i världen när 
det gäller tillförlitlighet. 2010 stod de stilla i genomsnitt 67 dagar 
utöver de planerade stoppen. Det innebär att de stod stilla 18,4 pro-
cent av tiden vilket är mer än tre gånger så mycket som världsge-
nomsnittet på 5,7 procent.

Och 2009 fanns det inga kärnkraftverk i världen som hade så 
stor andel oplanerade stopp som de svenska. Hela 20,7 procent av 
den svenska kärnkraften stod stilla det året. 

Dels beror det på stora ombyggnader av de 35 år gamla kärn-
kraftverken, dels på flera små och stora fel som upptäckts vi den 
årliga översynen av reaktorerna. Det beror också på ett dåligt un-
derhåll av de gamla reaktorerna. 

Här är några exempel:

•	 I Forsmark 2006 inträffade den allvarligaste incidenten hittills i 
Sverige. När reaktor 1 blev strömlöst fungerade inte två av de fyra 
pumparna till nödkylningen.

•	 2011 brann en kvarglömd dammsugare i reaktorinneslutningen i 
Ringhals 2. Det orsakade nedsotning av reaktorinneslutningen. 
Vid saneringen upptäcktes flera felaktiga svetstätningar som 
täppte igen delar av ett sprinklersystem.

•	 Vid Ringhals testades ventilerna felaktigt och vid Oskars-
hamn fungerade inte sprinklersystemet som det skulle vid 
säkerhetstesterna 

Tomas Kåberger, styrelseordförande i den japanska statliga stiftelsen för förnybar energi,kritiserar den japanska regeingens verklighetsuppfatning.
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Lundberg Hymas AB. Telefon 0910-71 10 00. 
www.lundberghymas.se

 
EN MASKIN MÅNGA JOBB

Nyfiken på nya idéer och kreativa förslag?

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES FÖRSTA 
BOMÄSSA MED FOKUS PÅ UNGA!

Illustrationerna visar inkomna bidrag i UngBo 12:s idétävling. Samtliga bidrag, 
information om projektet och bomässan finns på www.ungbo12.se. Läs mer 
om arkitekttävlingen på www.arkitekt.se/ungbo12. 

Upplev vinnande bidrag, framtidens kreativa boendeformer, 
seminarier, workshops, föreläsningar och mycket mer på bo
mässan 130 september 2012 i Båghallarna på Norra Sorgenfri 
[Gamla Bussgaraget] i Malmö.

UngBo 12 skapar debatt kring ungas boendesituation! 

UngBo 12:s idétävling pågår från november 2011 till juni 2012. 
Här har alla mellan 18 och 30 år möjlighet att tävla med sina 
kreativa idéer till nya bostäder. Just nu pågår även UngBo 12:s  
tävling för arkitektstudenter med deadline 15 juni.  

www.ungbo12.se
www.arkitekt.se/ungbo12

THE CELL

The shelter is a modular structure, 
where one module consists of a 
wooden box and a plastic inflatable 
balloon.

The balloon works as an individual 
room. It gets inflated once 
somebody moves in.

Guoda Bard [h-236] 

Andrei Deacu [h-173] 

Interagera, debattera & upptäck nya idéer!

1-30 september 
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•	 Greenpeaceaktivister har vid flera tillfällen tagit sig in på svenska 
kärnkraftsverk för att visa att säkerheten inte fungerar.

De här incidenterna och har kostat kärnkraftsbolagen flera mil-
jarder kronor och många experter ifrågasätter allt oftare om det är 
vettigt att försöka hålla liv i de gamla reaktorerna.

– Att modernisera de gamla svenska kärnkraftverken från 
60-talet med ny teknik är som att renovera en gammal Amazon 
utan att ha tillgång till originaldelar, säger kärnkraftsprofessorn 
Ane Håkansson vid Uppsala universitet till Ny Teknik

För riskabelt att försäkra
Om en allvarlig kärnkraftsolycka med radioaktiva utsläpp inträffar 
i Sverige kommer det att bli mycket dyrt. Kärnkraftsbolagen har 
inte tillräckligt med pengar och inget försäkringsbolag vågar för-
säkra fullt ut. I slutänden blir det skattebetalarna som står för notan.

Sverige har inte haft någon större kärnkraftsolycka med radio-
aktiva utsläpp. Därför är det svårt att beräkna vad kostnaderna för 
samhället och enskilda människor skulle bli.

Men exemplen Tjernobyl och Fukushima kan ge en fingervisning.
Den japanska regeringen beräknar att kostnaden för sanering 

kring de tre skadade reaktorerna och i närområdet i ett första skede 
kommer att kosta upp mot ofattbara 2000 miljarder kronor. Sen 
tillkommer saneringskostnader och ersättningar under mycket 
lång tid, kanske 30–40 år, för hela det kontaminerade området som 
är stort som Uppland.

De uppskattningar som gjorts av hur mycket Tjernobylolyckan 
hittills kostat är 2000–4000 miljarder kronor. Och ännu, 26 år 
efter olyckan, kan inte människorna flytta tillbaka till de konta-
minerade områdena.

Det är inte alldeles lätt att utreda hur, när och med hur myck-
et de drabbade kommer att ersättas efter en kärnkraftsolycka 
om den skulle inträffa i Sverige. Det är kommuner, landsting, 
enskilda och företag som kan komma att göra anspråk på ersätt-
ningar.  Ingen vet vilka som har rätt att få ersättning eller med 
hur mycket. Lagstiftningen är oklar.

Detta är också slutsatserna i  den analys av samhällskonsekvenser 
efter  en tänkt kärnkraftsolycka som MSB gjorde i november 2011.

Idag är det kärnkraftsbolagen, staten och de länder som under-
tecknat den så kallade Pariskonventionen, som svarar för vissa delar 
var om en kärnkraftsolycka inträffar. Enligt atomansvarighetsla-
gen (1968:45) ska anläggningen stå för ca 3 miljarder kronor genom 
sin försäkring, Parisstaterna ska stå för ca 1,25 miljarder kronor och 
svenska staten ska stå för resterande belopp upp till ett totalt belopp 
om 6 miljarder kronor.

Riksdagen antog en ny lag 2010 utifrån en tilläggskonvention till 
Pariskonventionen. Den har dock inte börjat gälla än eftersom EUs 
medlemsstater måste godkänna den.

I den nya lagen slås fast att kärnkraftsbolagen har ett obegränsat 
ansvar vid en olycka. Men det gäller bara upp till cirka 13 miljarder 
kronor. Staten har dessutom gett garantier för 6 miljarder som de 
tar ut en avgift gör. Försäkringsbolagen tillsammans kan försäkra 
upp till 5 miljarder kronor och EU täcker upp resten. Om det blir 
dyrare än 13 miljarder kronor ska kärnkraftsbolagen med sina till-
gångar täcka så mycket de kan.

Det innebär att den totala ersättningen kommer att uppgå till 
cirka 13 miljarder kronor vid en kärnkraftsolycka.

Om konsekvenserna av en kärnkraftsolycka blir som i Japan kan 
kostnaderna komma att hamna på mer än 2000 miljarder kronor i 
ett första skede. I så fall skulle de svenska skattebetalarna i ett första 
skede stå för resterande 1987 miljarder kronor.<<
(Sveriges BNP 2011 var 3495 miljarder kronor.)



ansatserna till ”hållbarhetstänk” i skånska kommuners framtidsplanering är få. Påfallande många 
önsketänker om stor befolkningstillväxt och bygger ut på fel platser –  inte där det finns tillgång 
till service och kollektivtrafik. det visar en granskning som länsstyrelsen i Skåne gjort.

Av Bitte Nord, frilansjounalist

länsstyrelsen Skåne är först ut med en samlad gransk-
ning av kommunernas översiktsplaner som ju anger 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Troligen kommer även länsstyrelserna i 
dalarna och Norrbotten att göra samlade granskningar 
av sina kommuners översiktsplaner senare i år.

 – I den normala granskningen av översiktsplaner finns 
det risk för att generella brister undgår oss eftersom vi ser 
planförslagen ett i taget. det sker när vi i samrådsskedet 
yttrar oss över förslag till plan. Vi insåg att vi behövde titta 
närmare på alla samtidigt för att fånga upp gemensam 
problematik, förklarar länsarkitekt elisabet Weber.

Orealistiska prognoser
ett allvarligt problem som den särskilda granskningen 
avslöjade är att många kommuner har svårt att göra 
realistiska prognoser för kommunens utveckling och 
tillväxt, d v s hur stor befolkningsökningen förväntas bli 
under de 10–15 år som planen överblickar?

– allmänt sett är prognossiffrorna för höga. mer än 30 
procent av de 29 prognoser vi hade tillgång till, angav 
en större befolkningsökning än den som verkligen blev. 
I vissa fall ligger avvikelsen på tre, fyra t o m fem procent. 
Felräkningar åt motsatt håll är ovanliga. 

– det är uppenbart att det finns ett önsketänkande i 
översiktsplanerna och faran med prognoser som över-
driver befolkningsökningen är att de leder till stora fel 
i planeringen av ny bebyggelse, säger elisabet Weber.
•	 Större ytor än vad som behövs kommer att exploateras. 
•	 Ökad risk för att bostadsområden sprids ut lite här 

och där. av det följer att bebyggelsestrukturen blir 
splittrad och gles.

•	 risk för att kommunen bygger vägar och drar vatten 
och avlopp åt människor som inte finns. Investering-
arna betalar sig inte.

•	 risk för att utbyggnad sker bara för att det finns ett 
exploatörsintresse. Om det inte finns eller planeras 
för offentlig och kommersiell service låser man fast 
sig i bilberoende.

•	 risk för att jordbruksmark går till spillo i onödan.

Expansion på åkermark
Just det är särskilt bekymmersamt i Skåne, menar elisa-
bet Weber,  eftersom merparten av all byggd expansion; 
bostadsbebyggelse, infrastruktur såväl som verksamhe-
ter sker på åkermark här.

men hushållning med mark blir från och med nu en 
prioriterad åtgärd i Skåne och bland strategierna för en 

hållbar utveckling har länsstyrelsen satt en noll-vision 
för konsumtion av åkermark för bostadsbebyggelse.

I kommunernas fysiska planering vill länsstyrelsen se 
att större hänsyn tas till jordbruksmarken både ur ett 
landskapsperspektiv och som produktionsresurs för livs-
medel. Bygg hållbart förtätat inom befintliga tätortsom-
råden lyder uppmaningen till de skånska kommunerna.

Bakläxa för Eslöv
eslöv är en kommun som nyligen fått bakläxa på förslag 
till en s k fördjupad översiktsplan. dels för att planen ba-
seras på ett rent antagande om massivt intresse för att 
bosätta sig i två små, oexploaterade byar, dels för att den 
förbrukar sammanlagt omkring 100 hektar jordbruksmark 
för bostadsbebyggelse och verksamheter. 

det är den nya forskningsanläggningen eSS i grann-
kommunen lund som är grunden för eslövs expansiva 
planer. eslöv vill möta det behov av nya bostäder som 
eSS-anläggningen alstrar och valde ut en geografiskt 
närbelägen del av kommunen som ett område lämp-
ligt för exploatering. Här vill man bygga 1800 nya bo-
städer och beräknar att befolkningen kan öka från 1 
300 till 5 200 om drygt 15 år. 

Utöver närheten till det nya verksamhetsområdet 
finns det egentligen ingenting som talar för att den 
tänkta exploateringen är ändamålsenlig och lämplig, 
menar länsstyrelsen och pekar på avsaknaden av ser-
vice och kollektivtrafik, på risker för överskridande av 
miljökvalitetsnormer och påtaglig skada på riksintres-
sen. men framför allt på faran med att ödelägga stora 
arealer jordbruksmark.

länsstyrelsens samlade bedömning av planförslaget 
är att ”det allmänna intresset av en kraftig utbyggnad 
av byarna inte kan antas tillräckligt stort för att moti-
vera det intrång på t ex jordbruksmarken som blir 
konsekvensen av utbyggnaden”. länsstyrelsen rekom-
menderar därför eslöv att planera för den beräknade 
befolkningsökningen i de delar av kommunen som har 
en god kollektivtrafik, eftersom de aktuella byarna inte 
inom en näraliggande framtid kommer att kunna er-
bjuda konkurrenskraftig  kollektivtrafik.

– det är inte alls ovanligt att en översiktsplan, i likhet 
med den här, inte  förklarar och motiverar valet av den 
plats som är tänkt som exploateringsområde, säger eli-
sabet Weber.<<

Önsketänkande styr Skånes planering
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Helsingfors är i år Världsdesignhuvudstad (World design Capital) med allt vad det innebär av 
evenemang, utställningar och konferenser. Staden är dessutom värd för Vm i ishockey, em i 
friidrott  och så förstås IFme 2012.

Av Dan-Henrik Långström

So m m ån g a an d r a  kuststäder har Helsingfors 
miltals med gamla industriområden längs 
stränderna som nu byggs om till mer eller 
mindre exklusiva bostadsområden.

detta har pågått i mindre skala i flera år, men med 
flytten av två stora centrala hamnar har utvecklingen 
satt fart och nya stadsdelar som Busholmen, Fiskeham-
nen, Sörnäs, gator och parker växer fram.

Infrastrukturen är också stadd i förändring och för-
bättring. metron (tunnelbanan) byggs ut västerut  och 
Centralstationen byggs om och ut. en ny underjordisk 
linje för lokaltåg, med flera nya stationer har påbörjats. 
Helsingforsregionen har inte hittills haft tågförbindelse 
till flygplatsen, men snart är den förbindelsen också fär-
dig. Flygplatsen ligger relativt nära centrum, så snabb-
tåg har inte ansetts behövas, utan istället komplettera-
des två befintliga linjer med en ny som binder ihop det 
hela till en ”ringbana”. längs ringbanan har man byggt 

HelSINgFOrS

Allt mer central i världen

nio nya stationer – en är flygplatsen. denna satsning 
har medfört bygget av nya bostäder för ca 50 000 inne-
vånare och ca 60 000 nya arbetsplatser längs banan, 
som planeras stå färdig till halvårsskiftet 2014.  

Kommunikationerna till flygplatsen har blivit allt vik-
tigare, med ständigt ökande flygtrafik.  Helsingfors har 
blivit en europeisk ”mini-hub” – inte minst beroende 
på, att tre timmar från Helsingfors (med tåg) ligger 
Sankt Petersburg med omnejd och sju miljoner invå-
nare.  Och många svenskar tar vägen via Helsingfors till 
Bankok, Kina, Japan mm.

Finland är officiellt tvåspråkigt med finska och 
svenska som likvärdiga riksspråk. den svenskspråkiga 
minoriteten i t ex Helsingfors har alltså rätt att gå i 
svenskspråkig skola och att få myndighetsservice och 
sjukvård på svenska. <<
Dan-Henrik Långström, verksamhetsledare i Finska 
Kommunaltekniska Föreningen.
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Helsinki is entering the biggest construction boom in the city’s 
history, following the move of former cargo port operations away 
from central city sites to a new harbour in Vuosaari in eastern 
Helsinki. The move has vacated large areas for redevelopment for 
residences, services and commerce.

The redevelopment of the former port sites and other new devel-
opment projects will create compact city sections. The development 
takes place on the “mixed-use principle” – jobs are mixed with many 
types of housing for different income groups, to avoid segregation 
along income lines and long commutes. Helsinki seeks to strengthen 
the city’s concentrations of excellence in arts and sciences by creating 
specialized districts, such as Viikki built around the University of 
Helsinki’s biosciences departments.

City planning has traditionally been a strong force in the develop-
ment of Helsinki. As early as 1810, two years before Helsinki was made 
the capital of Finland (which was an autonomous Grand Dutchy of 
Russia at the time), work got underway from scratch to prepare a plan 
for Helsinki. The plan was drawn up by Johan Albrekt Ehrenström 
, and the main buildings were designed by Berlin architect Carl  
Ludwig Engel. The result was Helsinki’s Neo-Classical city centre.

In 1918, just after Finnish independence, world-famous Finn-
ish architect Eliel Saarinen produced a master plan for Greater 
Helsinki, with a vision of a capital city of an independent nation. 
Reflections of this plan can still be seen in today’s Helsinki. Later 
another world-famous Finnish architect, modernist Alvar Aalto 
drew a master plan for the city centre. Many other significant ar-
chitects have planned Helsinki.

City planning today
Since 1964, city planning in Helsinki has been the responsibility 
of the City Planning Department. The department’s tasks are the 
structural and architectural development of Helsinki and include 
master planning and town planning. The department’s responsi-
bilities also include traffic planning. The staff numbers close to 300, 
one-third of whom are architects and another third engineers.

The Helsinki Master Plan is a general plan for organizing 
traffic and land use, which covers the entire city and controls 
town planning. A new master plan is approved at approxi-
mately every ten years. Town planning is a continuous process 
because of the constant changes that take place in society.

A large number of city planning projects are underway at the City 
Planning Department at any time. The department posts the names 
of responsible architects and teams on its web pages (in Finnish).

A planning competition named Greater Helsinki Vision 2050 
was organized in 2006-07 to help draft the Helsinki region’s future 
in land use, housing and traffic to 2050. The winner was an entry 
titled Emerald by WSP Finland.

City planning in service of the public
Helsinki city planning is an interactive process with the general 
public. Every citizen has an opportunity to obtain information 
on current plans and express opinions on the plans.

Every year the Helsinki City Planning Department prints a 
city planning review, a complete report on all planning projects 
in the city, and distributes this to all Helsinki households free of 
charge. The review is in Finnish and Swedish.

The department runs a city-planning gallery named Laituri 
in a former bus terminal building in downtown Helsinki, which 
organizes exhibitions and displays on how Helsinki will develop.

High quality of living
Helsinki is one of the cleanest cities in Europe according to many 
international studies, rated high in health and sanitation. Helsinki’s 
district heating and cooling system is advanced, and the drinking 
water is some of the best in the world.

Helsinki offers its residents many alternatives of housing to 
suit different lifestyles and life situations.

Helsinki is one of the fastest growing cities in Europe. Housing 
construction and development of new areas for housing are key 
priorities for the City. To meet the need for new housing and to 
secure adequate workforce in the city, Helsinki aims at 5,000 new 
housing units per year, available for residents at reasonable cost.

Development in Helsinki aims at harmonious urban environ-
ments in varied types of housing. New districts will be developed 
on the principle of mixed use – mixing housing with commerce 
and services, as well as mixing various types of housing in the 
same neighbourhood to promote diversity. There is a heavy em-
phasis on public transport.Environmental sustainability is a key 
consideration in all development.

New districts
New housing and working districts are emerging in areas va-
cated from former port and industrial operations, many of 
these on the waterfront. 
These districts include Jätkäsaari, a former cargo port site, 
which will be home for 16,000 residents and provide jobs for 
6,000 by 2025.

A similar development is underway in Kalasatama, slated to 
provide homes for 18,000 and jobs for 10,000 by 2035.

Kruunuvuorenranta, a waterfront district vacated from oil 
storage tanks, will be transformed into a pleasant residential 
neighbourhood for 10,000 by 2025.

Districts with brands
Each new district will be developed with its own profile.
•	 Arabianranta is already the Art and Design City, thanks to its 

focus on art and design education and jobs.
•	 Viikki, centred around biosciences research and education at 

the University of Helsinki, is characterized by ecological life-
styles and closeness to nature.

•	 Jätkäsaari will continue to host a harbour for internation-
al cruise ships and for ferries to Tallinn, and it will have a 
strong maritime flavour.

•	 Kalasatama will have a focus on culture and food, relying on the 
old Suvilahti power plant turned into a cultural centre and many 
food suppliers in the area including a new food wholesale market.

•	 Central Pasila will be a place for urban city dwellers, with high-
rise apartment buildings.

Helsinki at a historic juncture
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I f jol  s t olt se r a de  Å bo  med att vara kulturhuvudstad 
och detta år har Helsingfors valts till årets designhuvudstad. 
Det innebär en uppsjö av happenings under hela året. Förutom 

sena öppettider och förmånliga erbjudanden i butikerna, kommer 
staden att ha många utställningar, visningar, konserter, formgivar-
kvällar och seminarier i modets, formens och arkitekturens tecken. 
De ovanligt många finska framgångarna inom konst, design och 
form har kallats det finska formgivningsundret. Förutom Aalto 
utmärker sig namn som Tapio Wirkkala (hans laminerade trälöv 
utsågs till världens vackraste objekt 1951), Arabia, Aarikka, Verso, 
Janne Kyttänen, Kaj Franck och Tonfisk i designvärlden. 

De tillresta IFME-deltagarna kommer alltså inte att sakna 
aktiviteter och upplevelser under konferensveckan.

Själva staden är lättillgänglig och ett nöje att promenera i. Här 
finns nordisk enkelhet, modernism, funktionalism, nyklassicism 
men också norra Europas största enhetliga område helt i jugend-
stil (där bland annat det så kallade designdistriktet är beläget). 

De centrala delarna utmärks av den storslagna empiriska stilen. 
Staden var under många år det ryska imperiets utpost mot väst och 
byggdes med St Petersburg som förebild. Många av husen är exakta 

kopior av de St Petersburgska byggnaderna.– men istället för mar-
mor (som under den tiden var svåråtkomlig) användes trä och sten. 
Det var den tyskfödde arkitekten Carl Ludwig Engel som ville ska-
pa en storslagen stad med enorma trappor, stora terrasser och tunga 
kolumner. Hans typiska byggnader är den imponerande Domkyr-
kan och Universitetens huvudbyggnad – båda vid Senatstorget. När 
Engel anlände till staden cirka 1817 fanns här 4000 invånare, då han 
dog, 1840, hade befolkningen ökat minst femfaldigt.

Det var först på 1950-talet som Finland genomgick ett starkt 
nationalistiskt uppvaknande. Alvar Aalto satte Finland på de-
signkartan redan under världsutställningen i Paris 1937 men det 
var först på 50-talet som Helsingfors utmärkte sig dramatiskt och 
många internationella arkitekter vallfärdade hit. Aaltos organiskt 
böljande linjer, varma färger, fönsterlösa tegelmurar och struktu-
rerade glasfasader var alla banbrytande. Särskilt utmärkande är 
Finlandia-huset med de asymmetriska vita marmorväggarna. 

Att promenera runt i staden är enkelt och det är inte långt nå-
gonstans. Här och var finns trevliga caféer med anrik historia, till 
exempel Café Ekberg som är stadens äldsta café – Bulevardi 9. Spår-
vagnen, särskilt treans rutt, är också ett trevligt sätt att se staden. 

designstaden
Av Magdalena Mecweld, frilansjournalist
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Usbenskikatedralen
Påstås vara den största ortodoxa kyrkan i Europa och ett tyd-
ligt bevis på den ryska influensen i staden. Ritad av arkitekt 
Alexei Gornostajev men byggt efter hans död 1862 – 1868. De 
13 kupolerna blänker i solljuset här och var runt staden och hela 
byggnaden är mäkta imponerande. Kupolerna ska påminna om 
eldsflammor i sin utformning och är ovanligt många för att vara 
en ortodox kyrka. Inne i kyrkan kan man beskåda en fantastisk 
ikonostas, en vägg med många kända Ikoner (av vilka den mest 
värdefulla, Gudaföderskan, stals 2010 men hittades 2011). 

Kiasma 
Precis bakom det vackra Glaspalatset (Lasipalatsi) ligger Kiasma, 
museum för samtida konst. Ritat av den amerikanske arkitekten 
Steven Holl är Kiasma en slags mix av Guggenheims Museum i 
Bilbao och Sydneys Operahus. Holl vann en arkitekturtävling, 
men beslutet var inte utan kontroverser. Att en amerikan skulle 
rita ett statligt nutidskonstmuseum var inte populärt hos de in-
hemska arkitekterna. Särskilt som museet är beläget alldeles intill 
nationalikonen Marskalk Mannerheim. All teknik för säkerhet, 
ventilation och utställningsteknik döljs i väggkonstruktionerna. 
Trots att museet har imponerande utställningar, inte minst i år 
då staden är Designhuvudstad i världen, är det själva byggnaden 
som är som en egen installation och fantastisk att vistas i. Det 
indirekta ljusets spel och atmosfären är oslagbar och ett måste 
under ett besök i staden. 

Arabiastaden
Nya Arabiastranden, "art and design city", fick egentligen sin 
början när Konstindustriella högskolan, som numera hör till 
Aalto Universitet, flyttade till Arabia 1986. Det nya området 
började byggas vid millennieskiftet. Helsingfors stad har här 
ålagt alla byggherrar i att avsätta 1-2 % av bygginvesteringarna 
för konstnärligt samarbete. Hundratals konstverk har uppförts 
inom området - från trappuppgångar till Tapio Wirkkalas park, 
som blir färdig i höst. Parken har planerats av Robert Wilson.

Rex
Rex ingår i funkisbyggnaden Glaspalatset och skapades av arki-
tektfirman Kokko, Revell och Riihimaki. Namnet Glaspalatset 
härstammar från biografen som öppnade 1936 med filmen Mus-
tia Ruusuja, Den svarta Rosen. <<

Intressanta stadsdelar och byggnader vid spårvägslinjerna
Kiasma, Riksdagshuset, Nationaloperan och Finlandia-huset 
(spårvagn 4, 7A, 7B, 10),

Eira (spårvagn 3B ja 3T)

skatudden (spårvagn 4/4T)

Kottby (spårvagn 1)

senatstorget (spårvagn 1, 1A, 3B/T, 4/4T, 7A/B)

Gräsviken (spårvagn 8)

I Finlandiahallen håller 
IFME sin världskongress.
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 ”Det är inte lätt att vara est men det är ballt!” Det är 
inte så många år sedan ”baltikum-vitsarna” florerade 
som värst. Nu har vi vant oss med våra nygamla gran-
nar i öst och besöker dem allt oftare.

Med en halv miljon invånare är Tallinn knappast en 
världsmetropol. Dock ger korta avstånd och gles trafik 
fördelar att ta vara på. Den medeltida Gamla stan, tro-
ligen världens bäst bevarade hansastad, ligger bara en 
kort promenad från affärscentrum.

Gamla stan är känd runt om i världen för sin autentiska 
hansaarkitektur. Det är lätt att bli förtjust i kullerstensga-
torna och byggnaderna daterade så långt tillbaka som till 
1000-talet Ett besök i några av de lokala gallerierna och 
museerna brukar höra till ett Tallinn-besök, liksom på ett 
litet mysigt kafé eller restaurang. 

Gamla stans unika värde ligger först och främst 
i den välbevarade helheten av medeltida miljö och 
struktur, vilka gått förlorade i de f lesta nordeuro-
peiska huvudstäder. Sedan 1997 är den upptagen på 
UNESCO’s världsarvslista.

Som väntat är det förstås högstatus att bo i Gamla 
Stan, trots att det är både dyrt och obekvämt. Regler, 
begränsningar och förbud för att skona miljön blir allt-
fler och många ger upp och flyttar därifrån. 

På bara fem minuters promenad från den medeltida 
stadsdelen ligger Tallinns affärscentrum: moderna sky-
skrapor av stål och glas, high-tech hotell och konferens-
centrum, hundratals restauranger och barer, banker 
och shopping. Här finns allt man kan förvänta sig av en 
modern europeisk huvudstad. Allt är plånboksvänligt 
och inom bekvämt avstånd. I stadsdelarna runt Gamla 
stan byggs  det för fullt; modernt och ofta stort och 
högt och med mycket glas. Ambassader, hotell, kontor 
och bostäder byggs i rasande tempo

Från Sovjettiden finns monumentala byggnader kvar i 
centrum t.ex. nationalbiblioteket och stadshuset, och i för-
orterna stora förfallna höghusområden som Lasnamägi. 
Geografiskt är Tallinn beläget på Estlands norra kust, vid 
Finska viken. Det är vår närmaste huvudstad,  knappt 40 
mil bort. Många blir förvånade när de får veta att det fak-
tiskt är 2-3 mil längre till Helsingfors.

Kustlinjen är omkring 50 km lång och det finns upp-
rustade strandpromenader nära stadskärnan och längs 
Piritaviken, ett populärt ställe bland morgonjoggare, 
flanörer och cyklister.

Folktätheten är ganska låg – endast 2551 invånare per 
kvadratkilometer. Det är ungefär fem gånger lägre än i 
London och två gånger lägre än Moskva.

Största stadsdelen är Lasnamägi med 100 000 invånare, 
medan stadskärnan (Kesklinn) har cirka 35 000 boende. 

Runt centrum finns en rand av trähus från senare 
delen av 1800 talet och sekelskiftet.

Byggnadsvårdsföreningen i Kalamaja arbetar för att 
trähusbebyggelsen ska bevaras och rustas upp. 

Tall INN

Vår närmaste huvudstad
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Det allmänna transportsystemet fungerar bra och är 
i gång från 05:30 på morgonen till midnatt. 

Stadens mäktiga försvarskonstruktioner har skyddat 
Tallinn från  krigsskador och avsaknaden av träbyggna-
der har skyddat den från bränder. Sist men inte minst är 
det viktigt att Tallinn inte har utsatts för omfattande 
ombyggnad i moderniseringssyfte.

Tallinn är formad ungefär som en fluga (kravatt – inte 
insekt!) men idag är det svårt att hitta knuten. Någon har 
liknat Tallinns centrum vid en  schweizerost full av ”hål” 
i form av tomma platser som så småningom kommer att 
bebyggas, men ingen vet med vad.

– Byggnaderna representerar två tredjedelar av natio-
nens välstånd. En människa tillbaringar två tredjedelar av 
sitt liv där. Låts oss begrunda innehållet i dessa  byggnader! 
säger arkitekten Ike Volkov i Tallinn.<<
Barbro Larson

Tall INN

Vår närmaste huvudstad

Ta l l I N N

Our nearest capital
With a mere half million inhabitants, Tallin hardly ranks 
as a world metropole. But the short distances and few cars 
are advantages to keep. Tne medieval Old Town, probably 
the best preserved Hansa city in the world,is within walk-
ing distance from the business center.

The Old Town is known around the world for its 
authentic Hansa Architcture.It is easy to fall in love 
with the cobbled streets and buildings date as far back 
as the 12th century. A visit to some of the local galler-
ies and musems usually come with a visit to Talllinn.

The business center holds modern sky scrapers of 
stone and glass, hightech hotels, hudndreds of bars and 
restaurants, banks and shopping.  Everything you can 
expect fom a  modern european city-

Officially here are almost 500 000 inhabitants, the 
majority Estonian. The city is situated on the northern 
coast, by the Finnish Bay. The coast line is about 50 km  
with new boardwalks and paths for joggers and cyclists.

The population density is low, 225 inhabitants per 
square km – that is five times less than Londonfor instance.

Lasnamägi is the biggest housing  area with 100 000 
inhabitantas. Only 35 000 live in the ciy center.

The unique value of the Old  town is the preserved 
medieval structure.  Since 1997 it is listed on Unesco:s 
World Heritage list.

Tallinn vas not bombed during World War II and 
neither has it been ”bombed” by well- meaning reno-
vators. All the important government buildings and 
churches hav been preserved in their original form, as 
have most of the commercil and private houses, store 
rooms and barns.<<

Av Barbro Larson
Foto: Jaan Ollik
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TEMA Kongress 2012

Stockholms expansion österut begränsas av Östersjön. därför har staden hittills främst vuxit i övriga tre väder-
streck, där det funnits mark att bebygga. men nu skapas en helt ny stadsdel för omkring 35 000 nya invånare 
– som en medelstor svensk stad – just i den östra utkanten av huvudstaden.

Av Jens Busch, frilansjornalist

Det är något av en avkrok som nu omvandlas till en ny stad i 
staden: Den stora oljehamnen Loudden, Stockholms frihamn, 
Värtahamnen – där Finlands- och Baltikumfärjorna lägger till 
– och gasverksområdet längst i norr. Här finns oljecisterner, 
magasin och den fyrfiliga Lidingövägen. De enda bostäderna 
ligger i den gamla arbetarstadsdelen Hjorthagen, norr om 
hamnområdet och Fortums stora kraftvärmeverk. 

Hela området ska alltså förvandlas till Norra Djurgårdsstaden. 
Det blir 10 000 till 15 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. 

Och politikerna har stora visioner: Det 236 hektar stora områ-
det ska bli ett föredöme ur miljö- och energisynpunkt är det tänkt. 
Det ska bli passivhus och plushus, solceller på taken, energieffek-
tiva transporter och slutna kretslopp för vatten, avlopp och energi.

När allt är färdigbyggt år 2030 ska stadsdelen vara fossil-
bränslefri och redan 2020 ska koldioxidutsläpp en vara under 
1,5 ton per person och år. Det kan jämföras med dagens cirka 
3,4 ton i genomsnitt i Stockholm.

Omfattande saneringar
Redan för ett år sedan sattes spaden i marken för de första bo-
stadskvarteren på den gamla gasverkstomten i den nordligaste 
delen av området, som gränsar till Nationalstadsparken. Då 
hade omfattande saneringar av marken gjorts för att få bort 
föroreningarna efter stadsgasframställningen. I första etappen 
blir det fyra kvarter med sammanlagt 682 lägenheter och två 
förskolor nordväst om de bevarade gamla tegelgasklockorna 
från förra sekelskiftet, ritade av Ferdinand Boberg

När bygget planerads hade den nya stadsdelen ännu inte utsetts 
till så kallat miljöprofilområde av Stockholms stad. Därför gäller 
inte samma krav på låg energiförbrukning i de första husen som för 
kommande etapper. Men byggbolagen i denna första etapp försö-
ker ändå klara målen för de efterföljande etapperna. Då kommer 55 
kilowattimmar per kvadratmeter och år att gälla, att jämföra med 
Boverkets nyligen skärpta krav på 90 kWh för klimatzon 3. I senare 
byggetapper är det tänkt att energikraven successivt ska skärpas.

STOCKHOlm

Avkrok blir miljöföredöme
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Kryssningshamn
Det norra området är uppdelat i tio etapper, som när allt är klart 
ska inrymma 6 300 lägenheter och 50 000 kvadratmeter lokalyta.

Området söder därom, Värtahamnen, byggs ut med en större 
pir ut i Lilla Värtan för Finlandsfärjorna. I Södra Värtahamnen 
byggs i huvudsak kontorslokaler, bland annat planerar SEB-
banken att f lytta större delen av sin verksamhet dit, vilket inne-
bär en yta på omkring 100 000 kvadratmeter med över 5 000 
arbetsplatser. Byggstarten där beräknas till 2013. Sammanlagt 
planeras cirka 20 000 nya arbetsplatser i hamnområdet.

Längst söderut i Norra Djurgårdsstaden finns idag en contai-
nerhamn och oljehamnen Loudden. Stockholms politiker har 
fattat beslut om att oljeverksamheten ska bort från hamnen, och 
att containerverksamheten ska flyttas till Nynäshamn. När det 
kan ske är oklart, men tanken är att det ska bli 5 000 bostäder 
och 10 000 arbetsplatser i området. 

Trots hårda energikrav och planerna på passivhus kommer 
stadsdelen att anslutas till fjärrvärmeverket i området. Fortum 
räknar bland annat med att det kommer att behövas komfortkyla, 
som kan drivas med fjärrvärme i lokala aggregat. Likaså kan fjärr-
värme användas för att driva vitvaror, som tvätt- och torkmaskiner 
och kyl-frys, i stället för el.

STOCKHOlm

Avkrok blir miljöföredöme

Nya trafiklösnngar
Den nya stadsdelen kräver stora investeringar i nya trafiklös-
ningar. Det är inte bara de nya invånarna och alla som ska 
arbeta där som behöver transportmöjligheter. De måste sam-
sas med trafiken till och från färjeterminalerna och med en 
snabbt ökande befolkning i Lidingö kommun, vars enda fast-
landförbindelse går genom området.

För att lösa transportfrågan ska bland annat en ny spårvagns-
linje förbinda området med innerstaden. Tanken är också att 
cykel- och gångvägar ska anläggas på ett sätt som uppmuntrar 
och underlättar dessa transportsätt i stadsdelen. Ett av kraven 
på byggbolagen är att det ska finnas minst 2,2 cykelplatser per 
lägenhet. Även pendelbåtstrafiken ska enligt planerna utökas.

Biltrafiken ska begränsas, bland annat får det bara byggas 
en boendeparkeringsplats per två lägenheter, i garage under 
husen. Det är mindre än vad som nu byggs i exempelvis Ham-
marby Sjöstad. Förutom utbyggd kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägar planeras även bilpooler i Norra Djurgårdsstaden. 
Att det blir realtivt många studentbostäder och äldrebostäder 
i stadsdelen medför också att behovet av bilar begränsas.

Norra länken
Samtidigt som Norra Djurgårdsstaden nu börjat uppföras byggs 
Norra länken. Trafikleden ska med tunnlar förbinda Lidingövä-
gen och Värtaområdet med de norra infarterna till Stockholm och 
med Essingeleden som är den stora förbifarten väster om innersta-
den. Störrre delen av Norra länken ska vara klar i slutet av 2015 och 
just nu byggs den omfattande trafikplatsen Hjorthagsmotet som 
blir länkens östra ändpunkt. Trafikplatsen ligger i ansluning till 
Värtahamnnen. där alltså en ny stor kajanläggning ska byggas ut 
i Lilla Värtan, för att frigöra mark på land. 

Norra länken blir 6 kilometer lång, varav fyra i tunnlar. 
Tunnlarna byggs utan mötande trafik med två tunnelrör, med 
förbindelse- och utrymningsgångar emellan.

Sammanlagt blir det nio kilometer bergtunnlar och två  
kilometer betongtunnlar. Det sista delarna av Norra länken 
ska öppnas 2017.<<
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Sweden’s largest city district is to be developed in eastern Stock-
holm over the coming years. It stretches from Hjorthagen in 
the north, through the port area, to Loudden in the south. This 
urban development contains plans for 10,000 new residences 
and 30,000 new workspaces and can be compared with other 
European urban development projects, such as those in Copen-
hagen, Oslo or Hamburg. Planning work started in the early 
2000s and the new city district is fully developed around 2025.. 

The area incorporates  three districts; Hjorthagen in the 
north , the ports in the centre, and Loudden in the south. 

These areas will be developed to offer a wide variety of jobs, 
housing,  transportation, education, public and commercial 
services, cultural events and entertainment. 

Stockholm Royal Seaport is one of Stockholm’s three urban 
development areas with a specific environmental profile.

Starting in 2010,  Stockholm Royal Seaport  will grow with 
about 500 residences each year. The accommodations will 
consist of rented f lats as well as housing for tenant-ownership. 
When Stockholm Royal Seaport is fully developed around 2025 
it will have a total of 10,000 new flats. The first residents will 
be moving in this year in the northern district of Hjorthagen. 
Developing an environmentally sustainable city district with a 
genuine city environment puts extra demands on technological 
innovations, building work using energy efficient materials, as 
well as finding new ways of handling energy as a whole.

Stockholm Royal Seaport  benefits from the environmental ex-
periences drawn from the Hammarby sjöstad city district. This 
area of Stockholm includes well-developed public transport links 
and advanced waste management and recycling options, implying 
a lifestyle change focusing on sustainability. While being a live 
city district,  Stockholm Royal Seaport  still offers unique nature 
qualities. In fact, many living room windows will offer grand views 
towards the Royal National Urban Park and the Husarviken in-
let. Stockholm Royal Seaport is just as closely positioned to nature 
and open water values as it is to the city centre. Ten minutes on a 
bicycle takes you all the way to the Central Station.

Infrastructural planning includes new and improved roads for  
pedestrians and cyclists; bio-fuelled buses and rail bound public trans-
portation such as a new and modern city tram. People will be able to 
travel, live, work and come together where and when they want.

There are several ongoing contracts in Stockholm Royal Seaport: 
A tunnel for the power line across Hjorthagen has been completed. 
Locating the power line to a tunnel releases ground space that can 
be used to develop the area with housing, schools and service. 

The old gas works area is undergoing an extensive ground 
cleaning that started November 2008. The gas works area 
contains cultural historical values with Swedish architect 
Ferdinand Boberg’s brick gasholders from late 19th century 
as an important landmark. The gasholders are to be preserved 
and are earmarked for cultural events.<<

STOCKHOlm

Wasteland turned into 
environmental model
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Nu lägger vi 
ned ”Hållbara 
transporter”

www.trivector.se/traffic

Det som andra pratar om nu, har vi levt med sedan 
starten. Välkommen till framtiden – redan idag. 

I tjugofem år har vi på Trivector Traffic arbetat 
med att skapa framtidens trafiksystem. Det har 
hela tiden skett med hållbarhet som förtecken, 
redan innan ordet blev populärt. Vi har gne-
tat på trots att vi ibland känt att det inte går 
tillräckligt snabbt. 

Nu har vi bestämt oss för att skrota vårt affärs-
område ”Hållbara transporter”. Hållbarhet är 
ledstärnan i allt vårt arbete, och därför behövs 
inte affärsområdet längre. Att ständigt sträva 
efter mer hållbara transporter är självklart för 
oss – i alla uppdrag, varje dag

PS. Vårt nya specialområde kommer att heta: 
     ”Klimat, energi och miljö” DS

Trivector lägger ned Hållbara transporter_stadsbyggnad.indd   1 2012-05-14   11:46:33
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många har med beundran berättat om Schweiz och den kollektivtrafik som finns där. Tågen 
kommer på minuten, spårvagnsystemet är väl utbyggt i städerna och vagnarna är välskötta. 
därför var det med nyfikenhet några av Kommunaltekniska föreningens medlemmar hade 
rest till Zürich för att studera den senaste spårvägslinjen.

Av Hans Linderstad

Zür I CH

Spårvagn på tvären
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Z ür ich ä r den största tätorten i Schweiz med 
ca 1 miljon invånare. Nu har man byggt en tvär-
bana som binder ihop ett antal förortskommuner 

(Glattal-området) med den livligt trafikerade flygplatsen 
Kloten. Kloten är faktiskt Europas tionde flygplats mätt 
i antal passagerare och ligger förhållandevis nära Zürichs 
centrum. Men resultatet av detta blir naturligtvis trafik-
stockningar på bilsystemet som man försöker undanröja 
med hjälp av en utbyggd kollektivtrafik till flygplatsen.

Binda samman
Glattal är ett område som har expanderat snabbt. De 
tidigare små byarna har växt ihop till en tätbefolkad 
region men med dåliga samband mellan de olika de-
larna. I dagsläget skryter man med att man är Schweiz 
fjärde största ”stad” med 150 000 invånare och 125 
000 arbetsplatser. Redan 1990 insåg man behovet av 
en samordnad transportstruktur och idén om en sam-
manbindande spårvägslinje växte fram. Kantonen 
(ungefär samma som länet) Zürich stöttade idén och 
1998 bildade man ett bolag (VBG) för att driva fram 
projektet. 2010 kunde man inviga den sista etappen 
och hela banan togs i trafik. Det tog alltså tjugo år från 
idé till förverkligande. Det låter mycket men jämfört 
med många svenska projekt är det snabbt!

På vägen har man också hunnit med en folkomröst-
ning, som man plägar i Schweiz. Det var 2003 som man 
röstade om hur det hela skulle finansieras och man fick 
gehör för detta trots kostnaderna.

Glattalbahn är en knappt 13 kilometer lång spårväg, 
men projektet består inte bara av spårvägsutbyggnaden. 
Viktigt är att integrera den rumsliga planeringen och 
dra nytta av de transportkvaliteter som skapas. Efter-
som spårvägen på vissa ställen placeras där det tidigare 
var bilkörfält, har det kompromissats fram en utveckling 
av vissa bilstråk,  för att där kunna ta emot överflyttad 
biltrafik. Allt detta innebär att bolaget VBG fick driva 
en komplex process, där man har samordnat de tekniska, 
politiska och juridiska frågorna. 

Fyra framgångsfaktorer
För att lyckas identifierade man fyra framgångsfaktorer:
1. Ett integrerat projekt. Det gäller att hitta hel-

hetslösningar. Alla trafikslag måste studeras, dvs 
cykel- och gångsystemen ska också få tydliga för-
bättringar inom projektet. 

2. Fasad till fasad-planering. Spårvägslinjen blir en integre-
rad del av stadsupprustningen. Detta kräver samverkan 
mellan trafiksidan och stadsplanerarna och de arkitek-
ter, som ritar på intilliggande byggnader. 

3. Genomtänkt design. Ett genomgående tema kombine-
ras med arkitektur baserad på moderna uttryck. Sär-
skild vikt har lagts vid hur stationerna utformas och 
hur man knyter ihop spårvägen med tågsystemet.. 

4. Stadsplanering för utveckling. Identifiera möjlighe-
ter för att skapa intressanta noder och samverka med 
exploatörer för att få dem att bygga i dessa.

Egentligen inte så konstiga utgångspunkter, men här 
har man med envetenhet arbetat med detta för att nå de 
mål man satt upp kring en hållbar utveckling.

Stora effekter
Banan binder alltså samman områdets olika delar, 
där dessa ligger som pärlor på ett radband. Eftersom 
man inte kan dra in spårvägen in i de äldre delarna, 
har man lagt banan i utkanterna av olika centra, par-
tier som tidigare dominerats av infrastruktur. Denna 
motsättning ger nu nya möjligheter. Tidigare under-
utnyttjade och glest bebyggda områden får motiv 
för förtätning. Och spårvägen vinner på att bindas 
ihopna med det gamla tågsystemet. 

Att dra fram spårvägen huvudsakligen i marknivå 
medför att hållplatserna är lätta att nå för resenärerna. 
Kanske något att tänka på för alla som ser tunnelbana 
som lösningen i större städer? Samtidigt är det väsent-
ligt att spårvägen går på egen banvall. I korsningar med 
tvärande biltrafik ges spårvägen signalprioritet. 

Glattalbahn som helhet kostar ca 650 miljoner 
Schweizer franc (ca 4,5 miljarder kronor). Huvuddelen 
av detta bekostas av kantonen men det finns också en 
statlig del. Vad man pekar på är också att denna offent-
liga investering medför att privata investeringar sker som 
följd av dessa. Nyligen gjorda uppskattningar pekar mot 
att Glattalbahn kommer att locka privata investeringar 
på ca 9 miljarder Schweizer franc och medför således en 
betydande ökning av sysselsättningen.<<

Hans Linderstad, Göteborg, är ordförande i stadsbygg-
nadskommittén.
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gammelstadsviken är en gammal havsvik som har blivit ett förstklassigt fågelområde. I ett projekt tillsammans 
med två ideella föreningar kommer området att utvecklas.

Av Lena Bengtén

guldkant på luleå
 gammelstadsviken var för några hundra år sedan 

en havsvik. Här gick lastskutorna in till Luleå hamn, 
som då låg nedanför det som nu är ett världsarv, 
Gammelstads kyrkstad. Hamnen är nu en igenvuxen 

vassmyr, redan 1649 var man tvingad att f lytta hamnen till den 
nya staden Luleå längre ut mot havet.

Idag har Gammelstadsviken med landhöjningens hjälp bli-
vit en näringsrik insjö av samma slag som de stora fågelsjöarna i 
södra Sverige. Fågellivet lockar många besökare och fågelfaunan 
innehåller bland annat brun kärrhök, gråhakedopping, skedand, 
grågås, bläsand, dvärgmås, järpe och fiskgjuse. Området är skyd-
dat som naturreservat och Natura 2000-område samt utpekat av 
Ramsar-konventionen som en värdefull våtmark. Här ligger två 
världsarv bredvid varandra.

I området norra del ligger Hägnans friluftsmuseum och där bör-
jar vandringsleden ”från forntid till framtid”. Leden går längs vikens 
östra kant man passerar under E4:an som skär av vikens norra ände. 
Sedan kommer man till en bro över vattendraget som förbinder vi-
ken med Sellingsundet vid högt vattenstånd. Efter det når man fram 
till ett fågeltorn och kan välja att gå åt vänster till en entré och par-
keringsplats. Om man istället går rakt fram kommer stigen till slut 
fram till bostadsområdet Porsön med studentbostäder och universi-
tet, där kommer också Facebooks datacenter att finnas.

Under detaljplanearbetet med etableringen av Facebooks da-
tacenter träffade representanter för den lokala naturskyddsför-
eningen och ornitologiska föreningen både kommunalråd och 
länsråd. Tillsammans kom man överens om att Luleå kommun 
skulle avsätta medel för att utveckla fågelområden i kommunen 

i samarbete med föreningarna och länsstyrelsen. Projektet fick så 
småningom namnet Guldkant kring Gammelstadsviken. I miljö-
prövningen togs hänsyn till framförallt hur området kan påverka 
av dränering och dagvattenhantering. Dessutom fick Facebook 
ett sk kompensationsvillkor, de ska utreda och ge förslag på åtgär-
der som tillförsäkrar allmänhetens åtkomst till området.

Projektarbetet inleddes med en bred insamling av förslag på vad 
som kan utveckla fågelområdet. Vi arrangerade en dialogkväll med 
information och arbete i café med kartor. Ett sextiotal engagerade 
luleåbor kom, området är viktigt inte bara för fågelskådare det är 
också ett stadsnära område för friluftsliv samt ett kulturhistiorisk 
intressant område. Efter kvällen samlades alla förslag på en inter-
aktiv karta där det under en månad kunde läggas in fler förslag. och

Projektet,. har uppdraget att utveckla Gammelstadsviken men 
även andra fågelområden kan tas med i arbetet. Vi kommer att 
inleda arbetet med att göra en grundlig inventering av Gammel-
stadsviken, skötsel- och bevarandeplaner behöver revideras och få 
en längre sikt. Några konkreta åtgärder kommer vi att göra i en 
angränsande mindre fågelsjö som ligger söder om Gammelstads-
viken och som tidigare var en del av viken. Mjölkuddstjärn är en 
lätt tillgänglig kopia där nästan samma fågelliv kan studeras.

Åtgärderna kommer att handla mycket om tillgänglighet både 
fysiskt och informativt förutom åtgärder som ’

Avslutningsvis rekommenderar vi ett besök i våra båda världs-
arv. Här finns möjligheten att se en unik kombination av historia, 
geologi och biologi. Om fyra-fem år har vi genomfört flera åtgärder 
som gör området än mer attraktivt för besökare.<<
Lena Bengtén arbetar på Stadsbyggnadskontoret i Luleå kommun.
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orebro.se/stadsbyggnadsjobb  •  019-21 10 00

Örebro växer så det knakar! 
Vi har många spännande och utmanande projekt på 
gång. Vi planerar nya bostadsområden, cykelleder, 
fotbollshall och nytt resecentrum, innerstaden utvecklas, 
industriområden omvandlas, universitetet expanderar 
med läkarutbildning, logistikföretag etablerar sig, vi har 
14 nya naturreservat att utveckla och miljonprograms-
områden att uppgradera.

Vi expanderar och söker nu 

•	 arkitekt
•	 planarkitekt
•	 samhällsplanerare
•	 exploateringsingenjör
•	 bygglovshandläggare

Vi behöver din hjälp med att forma vårt framtida 
Örebro! 

Läs mer om tjänsten på
boras.se/ledigajobb

boras.se

Projektledare/
exploateringsingenjör
till Samhällsbyggnadsförvaltningen
(Ref nr 13:2012:3)
Borås Stad befinner sig i ett intressant utvecklingsskede med 
flera spännande projekt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en 
mycket viktig roll i denna utveckling. Förvaltningen ansvarar bl a 
för mark- och exploateringsfrågor, bygglov och detaljplaner.

Du kommer bl a att ha en roll som projektledare vid 
utbyggnader av kommunala bostads- och industriområden.

Vi söker dig som är ingenjör, förmodligen civilingenjör väg- 
och vattenbyggare, med några års erfarenhet från liknande 
arbetsuppgifter från t ex entreprenadbranschen. Det är viktigt att 
du är bra på att arbeta i team och har helhetssyn. Det är också av 
vikt att du är kostnadsmedveten. 

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

pekuma

Örebro kommun
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Bauhaus var ett begrepp för en sammansmältning 
av arkitektur, bildkonst, poesi, design och inte minst 
stadsbyggnad. Idag finns den tyska staden dessau, 
där Bauhausskolan låg, på Unescos världsarvslista. 
men dessau lever inte bara på gamla lagrar.

Av Markku Björkman, frilansjournalist. Foto: Markku Björk-
man, Dessau stad, Pressfoto, Bauhaus Foundation,  

 Bau h ausi dé n  l e v e r  k va r  i Dessaus stadsplane-
ring och målet är att skriva ett nytt kapitel i den moderna 
arkitekturhistorien. Direktören för Bauhaus Dessau 
Foundation, Philipp Oswalt, räds inte de stora orden, när 
han i en mening sammanfattar ”Bauhauspolicyn”:

– Med hjälp av energisparande sanering av byggnader vill vi 
skapa globala riktmärken för framtiden. Tradition går utmärkt 
att förena med skyddet av miljön. 

Den tyska regeringen har investerat 4 miljarder € inom ramen 
för ett omfattande ekonomiskt stimulanspaket för ökad energi-
effektivitet i byggnader. Omkring 30 procent av energin ska spa-
ras inom närmaste två åren, framför allt i gamla byggnader och 
monument. Samtliga historiska Bauhausbyggnader i staden har 
sanerats enligt regeringens energisparmål. 

Bauhaus grundades av Walter Gropius i det konservativa Wei-
mar år 1919. Skolans huvudsakliga inriktning var arkitekturut-
bildning, men den hade även avdelningar för konst.

Skolan flyttades 1925 till det mer liberala Dessau. På grund 
av den ständiga kampen för Bauhaus överlevnad lämnade Gro-
pius ledarrollen 1928 och efter ett stormigt år då skolan leddes av 
marxisten Hannes Meyer, tog Mies van der Rohe över.

Bland lärarna fanns dåtidens framstående konstnärer och ar-
kitekter som Vasilij  Kandinsky och Paul Klee. 

Dessaus vänsterliberala borgmästare Fritz Hesse engagerade 
sig för en etablering av Bauhaus i staden. Bauhaus uppförde här 
många av de byggnader som vi idag betraktar som ”klassiska” och 
i anslutning till skolan byggdes även bostäder för de anställda lä-
rarna, så kallade Meisterhäuser. 

Stängdes av nazisterna
I södra Dessau skapades ett radhusområde  av Gropius och 
många moderna affärs- och bostadshus uppfördes. Efterhand 
kritiserades även i Dessau Bauhaus, främst på grund av att staden 
finansierade moderna byggnader, samtidigt som det rådde stor 
bostadsbrist för stadens arbetare. 

Det blev en ny flytt 1932 till Berlin innan nazisterna stängde 
skolan. Bauhausstilen ansågs inte tillräckligt ”arisk”. Dessutom 
var en övervägande del av lärarna av judisk börd. Många av  lärarna 
och eleverna flydde efter stängningen till USA, Palestina och an-
dra länder. På så sätt kom Bauhaus idéer att spridas över världen.

Bauhaus-skolan miljöföredöme

Funkisen blev världsarv -skolan miljöföredöme

Funkisen blev världsarv

Byggnaden för Bauhaus´ arkitekturskola i Dessau står 
fortfarande idag för en stark tro till människans självför-
ståelse och frigörelse. Frigörelsen ska ske på två plan – 
ekonomiskt och psykologiskt.

stöveltramp i Bauhaus. År 1933 tog nazisterna makten och  
studier av modernism förbjöds och de som varit verksamma 
på skolan skingrades. Några flydde landet och inte minst i 
UsA och israeliska staden Tel Aviv  kan man spåra influen-
serna från det modernistiska Bauhaus. Andra gick i inre exil. 
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Funkisen blev världsarv
Direktören för Bauhaus Dessau Foundation, 
Philipp Oswalt undervisade tidigare arkitek-
turteori vid  Kassels Universitet. 

Walter Gropius föddes 1883 i Berlin. Efter att nazisterna hade stängt 
Bauhauskolan i Dessau attackerades Gropius´ arkitektur av nazister-
na. Han flyttade till UsA 1937 där han omgående utsågs till professor 
vid Harvard. Han samarbetade med Marcel Breuer 1938–1941 och 
grundade The Architect's collaborative 1945. Gropius mest kända 
byggnad från UsA- åren torde vara Pan Am Building i New york. 
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– Somliga finner Bauhausstilen tråkig. De raka och geome-
triska formerna upplevs som alltför enkla. Bauhausstilen präglas 
sannerligen inte av lekfulla mönster och färger. Endast de primä-
ra färgerna svart och vitt används. Men Bauhausstilen har också 
många beundrare. De upplever denna stil inte deprimerande, 
utan som mycket modern och estetisk, betonar Philipp Oswalt 
under en rundvandring i Dessau.

Han hänvisar till det faktum att från första början var Bauhaus-
konsten ett liberalt och individuellt ställningstagande. Bauhaussti-
len förde in nya material som metall och plast i arkitekturen.

Bauhausstilen innehåller futuristiska uttryckssätt och for-
mer som är allt annat än tråkiga, betonar Oswalt och hänvi-
sar till de drygt 100 000 arkitekturintresserade, som besöker 
Bauhauscentret varje år.

Energisnålt och billigt
Om någon önskar köpa eller bygga ett hus så billigt som möjligt, 
då är Bauhausstilen enligt Philpp Oswalt att föredra.

– Tack vare sin enkelhet tillverkas hus och möbler i Bauhausstil 
till en betydligt lägre kostnad än andra motsvarande produkter. 
Bauhausstil kännetecknas också av att dess produkter kan fram-
ställas automatiskt inom storskalig serieproduktion. Nybyggda 
hus i Bauhausstil är energisnåla och sänker byggkostnaderna avse-
värt. För två år sedan deltog ett Bauhaushus i en tävling, som hade 
organiserats av delstaten Rheinland-Pfalź s Miljöministerium. 
Huset kom på tredje plats av 20 mest energieffektiva nya byggna-
der i delstaten, berättar Oswalt.

Ett annat särdrag hos Bauhausstil är enligt Bauhausdirek-
tören, att stilen har en hög grad av funktionalitet. Möbler för 
hus och interiörer i Bauhausstil är därför billiga och praktiska. 
Därför bidrar stilen till skapandet av billiga bostäder i värl-
dens växande megastäder.<<
Markku Björkman

1. ett av så kallade meisterhäuser i dessau. I anslut-
ning till skolan byggdes dessa bostäder för de 
anställda lärarna

2. Ännu ett meisterhaus. trappuppgång med 
ett typiskt bauhausfönster i ett av bauhaus-
lärarnas  så kallade meisterhäuser

3. Staden dessaus laubenganghaus, som är 
världens första loftgångshus, byggdes i slutet 
av 20-talet. (Foto: Staden dessau, Pressfoto)

4. Walter gropius ritade dessa radhus under åren 
1926-1928. Husen står i bostadsområdet Törten 
i södra dessau. de blåa soptunnorna är ett 
intressant brokigt inslag, men gropius skulle 
förmodligen själv ha betecknat dessa som ett 
stilbrott. (Foto: markku Björkman)

1

2
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3

4

stålhuset är en experimentell Bauhausbyggnad, som 
ritades av Georg Muche och uppfördes under åren 1926/27. 

Byggnaden står på en platta av betong platta och omges av 
en stålramkonstruktion. Konstruktionen täcktes med 3 mm 

tjock plåt, vars insida är isolerad. (Foto: Markku Björkman)

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

Platsannonsera
i stadsbyggnad och på 

stadsbyggnad.org!

Våra läsare arbetare inom  

gatutrafik-, tekniska-, fastighets- 

och stadsbyggnadskontoren 

i Sveriges 290 kommuner.
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Världens mest avancerade kontrollrum finns i rio de Janeiro. Härifrån styrs miljonstadens dagliga verksamheter, 
men också  den årliga karnevalen och ,jätteevenemang som fotbolls-Vm 2014 och sommar-OS 2016.   

Av Mikael Jägebrand, frilansjournalist 

Samordnad styrning

r I O  d e  JaNeIr O

Kontrollrummet i Rio de Janeiro är bemannat dygnet runt av 70 personer.  
Fler än 30 olika lokala myndigheter har personal på plats i kontrollrummet. 
foto: ibm smar ter cit ies/r aphael lima
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V id en k r is i en nor m a l svensk stad ordnar man 
möten  pratar i mobiltelefoner och springer fram och till-
baka i långa korridorer. I Rio de Janeiro sköts allt från ett 

kontrollrum där 70 personer i vita labbrockar studerar kartor och 
livebilder på en videovägg med 80 bildskärmar.  
I normala fall händer inte så mycket i den här specialkonstru-
erade byggnaden i utkanten av Rio. En vanlig dag övervakar 
man trafiken, studerar väderprognoser och håller koll på lokala 
strömavbrott.  Det är först när problem uppstår som kontroll-
rummet kommer till sin rätt. 

Centro de Operações da Prefeitura do Rio skapades av före-
taget IBM Smarter Cities för 100 miljoner kronor. Det är det 
första systemet av sitt slag i världen där personal och informa-
tion från 30 olika myndigheter  samlas på ett ställe. Här finns 
allt från militärpolis och socialnämnd till elverk och brandkår.  
Det avancerade datorsystemet och det stora kontrollrummet är 
ett nervcentrum för Rio de Janeiro. Tidigare stora system har 
skapats för enskilda myndigheter och deras specifika behov, till 
exempel IBM:s center för polisen i New York.  

Att skapa en sambandscentral för Rio de Janeiro var en utma-
ning eftersom staden har 12 miljoner invånare, hög brottslighet, 
höga berg, stora industriområden och många oreglerade kåkstäder 
(favelor). Dessutom ska man under de kommande åren arrangera 
både fotbolls-VM 2014 och sommar-OS 2016.  

Redan nu kan personalen hämta information från 850 olika 
bevakningskameror, ett nätverk av sensorer samt GPS-sändare 
i 10 000 kommunala fordon och bussar.  Med en knapptryck-
ning kan informationen sedan läggas upp på den gigantiska 
videoväggen.  Här kan man snabbt skapa kartor över stadens 
sjukhus, var det finns trafikköer eller hur långt från en brand 
som närmaste brandbil finns.  

– Vi har skapat en grundläggande IT-plattform som samlar in-
formation om alla incidenter och händelser som inträffar i staden, 
förklarar Pedro Almeida, Smarter Cities-chef för IBM Brazil. 

Den långsiktiga planen är att successivt ingregrera allt fler 
myndigheter och att automatisera så mycket som möjligt.  

Ett av de främsta skälen till satsningen på centret var stadens 
stora problem med jordskred som orsakas av kraftiga regn.  En av 
de viktigaste delarna i centret är därför ett specialanpassat data-
system som förutsäger kraftiga regn 48 timmar i förväg.   

Samordnad styrning
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Fakta Rio de Janeiro: 
Ligger: Brasiliens sydostkust. 

Borgmästare: Eduardo Paes.  

Grundad: 1565. 

språk: Portugisiska. 

Invånare: 12,3 miljoner personer 
(6,3 miljoner i centrum). 

yta: 4 557 km2  
(lite större än landskapet Bohuslän).  

Medelinkomst: ca 100 000 kr/år. 

Brottslighet: 2 273 mord/år. 

Evenemang: Fotbolls-VM 2014, sommar-Os 
2016 och den årliga karnevalen.  

Tidigare skickade man ut meddelanden till räddningsper-
sonal manuellt när det fanns stor risk för översvämningar 
och jordskred.  I dag slår datorn larm genom att skicka ut 
automatiska e-mail och sms. 

Varningar om väderhot eller trafikproblem skickas också ut 
till allmänheten. 

– Vi delar all vår information med invånarna via mobiltelefoner 
och sociala nätverk så att de kan bidra till att verksamheten fung-
erar smidigt, säger Rio de Janeiros borgmästare Eduardo Paes.  

Centret har bland annat ett eget twitterkonto och en egen 
Facebooksida. Redan innan kontrollcentret klarat av eldproven 
man utsätts för under fotbolls-VM och OS så har det väckt stor 
uppmärksamhet över hela världen.  Troligen kommer de flesta 
större städer att ha liknande nervcentra inom några år.  

En viktig aspekt vid planeringen av en sambandscentral 
är sårbarheten, ju viktigare ett kontrollrum är desto större 
är risken för kaos vid tekniska fel eller att anläggningen blir 
måltavla för terrorister. 

–  Det är klart att sårbarheten ökar om många organisationers 
ledningsfunktion integreras i samma byggnad, men behovet att 
kunna samverka i vardagen är väldigt viktig, säger Lars Nilsson, 
chef för Enheten för ledningssystem och beslutsstöd på Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap.

– Det är viktigt att alla aktörer är medvetna om detta och gör 
sina risk- och sårbarhetsanalyser för det handlar både om inte-
gration av verksamheter och tekniska system. 

Ofta måste olika delar analyseras var för sig, till exempel när det 
gäller tillgänglighet, skyddsbehov, krav på byggnadens robusthet 
och IT-system, och det kan finnas många olika typer av lösningar.

– Att respektive samverkande organisation har en reservled-
ningscentral på en annan plats kan vara en del av kontinuitets-
planeringen,  säger Lars Nilsson.<<

Den stora videoväggen dominerar kontrollrummet i 
Rio med över 80 skärmar som visar bilder från någon 
av 850 övervakningskameror, eller vackra Rio-foton.
foto: ibm smarter cities

Fakta sambandscentralen
Invigdes: 31 december 2010.  

Ligger: cidade Nova, Rio de Janeiro, Brasilien. 

Aktivt: 24 timmar om dygnet. 

Personal: 400 personer som jobbar i 3 skift.  

Myndigheter: Personal från 30 myndigheter 
arbetar i centret. Bland annat från civilförsvaret, 
kulturnämnden, tunnelbanan, bussbolagen, 
socialnämnden, militärpolisen, brandkår, vat-
tenverket, elbolaget, polisen och gatukontoret. 

Videovägg: 80 stycken 46-tumsskärmar från 
samsung. 

Teknik: Mer än 300 datorer och 30 km fiberkabel.  

Övrigt: Ett särskilt rum är anpassat för press-
sen med möjligheter för tv-bolag att göra 
direktsändningar.  

Mer info: www.twitter.com/operacoesrio  

Mer info: www.ibm.com/smarterplanet/   
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Under årets gatukontorsdagar i luleå 8–10 maj bjöds konferensdeltagarna på två dagars 
omvärldsbevakning. Huvudtemat var drift och underhåll med inriktning på bland annat 
funktionsupphandling och dagvattenstrategier. lKaB presenterade även en omtumlande 
berättelse om vad som händer i malmfälten.
Av Göran Gabrielsson

Härnösand har snart 20 års erfarenhet av upphandling 
av funktionsentreprenad för gata och parkdrift och 
Ingemar Forzelius och Jan lundberg delade med sig 
av sina erfarenheter. de står nu inför en ny upphand-
ling med nytt avtal. de menar att det tar lång tid och 
det måste få ta lång tid om resultatet ska bli bra.

Carina elliot från Svevia betonade vikten av bra 
och tydliga handlingar som ska vara beräkningsbara, 
realistiska och uppföljningsbara. alla är vinnare om 
förfrågningsunderlaget är bra. Hon uppmanade också 
beställarna att våga släppa ifrån sig ansvar.

Dagvattenstrategier
maria Viklander, luleå tekniska universitet, och Jan 
eriksson, Sundvall kommun, beskrev gemensamt stra-
tegier och tankar kring arbetet för att förbättra om-
händertagande av dagvatten. Kanske är det största 
hindret för förbättrat omhändertagande av dagvatt-
net att ansvaret är uppdelat på för många händer. det 
tydliggjordes bra med berättelsen om den resa som 
Sundsvall gjort. maria Viklander menade att den stora 
kunskap som finns om dagvatten inte tas till vara. ett 
sätt att både sprida kunskap och inhämta kunskap är 
det nätverk, dag & Nät, som luleå tekniska universi-
tet bygger upp. I nätverket ingå Svenskt Vatten och 
många kommuner.

Stora stadsomvandlingar i Malmfälten
det pågår stora stadsomvandlingar i malmfälten. en-
bart lKaB har pågående investeringar för 19 miljarder 
kronor i Kiruna respektive 7 miljarder kronor i gällivare/
malmberget. anders Furbeck, lKaB, och Christer Vinsa, 
Kiruna kommun, gav en fin inblick i samspelet mellan 

företaget och kommunerna. det är två kulturer som 
möts och som måste komma fram till ett gemensamt 
mål. Som företag och arbetsgivare betonade anders 
Furbeck att det är oerhört viktigt även för lKaB att den 
nya staden som byggs blir en attraktiv stad. Bolaget 
skall verka där under oöverskådlig framtid och är bero-
ende av att såväl företag som ort attraherar människor. 
det var förvånande att höra att det finns markbrist i Ki-
runa.  det är inte helt självklart att komma åt den mark 
som krävs när en stor del av staden ska flyttas.

Omvandlingsprocessen som pågår väcker starka 
känslor. människor som bott länge i sina hus, kanske 
även byggt dem, måste nu flytta. grannar skiljs åt och 
människor rycks upp från platser där de är rotade. 

Delat pris för Årets cykelfrämjarkommun
Cykelfrämjandet delade ut priset till Årets cykel-
främjarkommun. Återigen är det malmö och lund 
som vinner och denna gång får de dela på priset. 
Priset motiverades med:

Båda dessa kommuner har lyckats integrera cyklingen 
i stads- och trafikplaneringen på ett föredömligt sätt, 
samt gör mycket lovvärda satsningar på infrastruktur, 
information och cykelkampanjer.

detta och mycket mer fick vi som deltagare i oss 
under de två dagarna. Ni som var där och vill repe-
tera och för er som vill få en hint om vad som sades 
hittar föredragen under:  www.skt.se. Vi ses nästa år 
den 21–23 maj i Skövde!<<

Göran Gabrielson är avdelningschef Gata & Trafik vid Lu-
leå kommun Tekniska förvaltningen

dramatiska gatukontorsdagar 

En omtumlande lägesrapport från 
Kiruna (bilden) och Malmfältem 

presenterades påkonferensen.

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

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

Vill du påverka dem att välja din 
produkt eller tjänst?
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Notiser
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2012

Stadsbyggnad nr 3, utgivningsdag 31 maj

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

NKS-möte 5 juni 10.15 13.45 Helsingfors Finlandiahuset

Styrelsemöte 5 juni 14.00 18.00 Helsingfors

KommunalTeknik 2012 6–8 juni Helsingfors

KT:s årsmöte 6 juni 12.00 12.30 Helsingfors

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 Trondheim

Smtr MEX-kommittén 3 sep 16.00 Tel.möte

Smtr Trafikkommittén 6–7 sep 12.00 13.00 Göteborg

Stadsbyggnad nr 5, manusstopp 10 sep

Stadsbyggnad nr 4, utgivningsdag 14 sep

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte 20–21 sep Ringsted

Styrelsemöte 27 sep Stockholm

Smtr MEX-kommittén 1 okt 16.00 Tel.möte

Studieresa till Holland, Tyskland och Schweiz 5–9 okt Samling i Amsterdam

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag 19 okt

Stadsbyggnad nr 6, manusstopp 26 okt

Smtr MEX-kommittén 5 nov Umeå

MEX-dagar 2012 6–7 nov Vasaplan Skolgatan 59 Umeå Umeå Folkets Hus

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

Styrelsemöte med strategidagar 29–30 nov Växjö?

NKS-möte Hösten Danmark

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag 7 dec

2013

Stadsbyggnadsdagarna 2013 6–7 feb  

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 hösten Estland

KommunalTeknik 2013 sept Stockholm

IFME GBoD meeting nov SATS möte Island

SVENSKA KOMMuNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN KT
Kalendarium

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

Datum start slut Adress Stad/Land Plats



ArcCadastre är en stark produkt för insamling, underhåll, 
bearbetning och presentation av geografi sk och fastighets-
anknuten information. Arbetar du i en KLM-kommun fi nns 
även möjliget att arbeta med fastighetsbildning och förrättn-
ingsverksamhet. Denna lösning erbjuds via Lantmäteriet och 
är därför integrerat med Lantmäteriets grunddatasystem 
och Trossen. Det fi nns stora fördelar med att kunna använda 
samma programstöd inom fl era 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, doku-
mentation, 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 befi nner dig. 

PRIMÄRKARTA OCH FYSISK PLANERING
Med GEOSECMA Primärkarta får du stöd i hela arbets-
processen 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 eff ektiva 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 lätttill-
gänglig för dig, till exempel befi ntligt 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.

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

Ev retur till:
stadsbyggnad
Mäster Samuelsgatan 49
111 57 stockholm 
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