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Civilrättslig kundmakt

– kommunernas nya vapen

N

är på väg att försvinna och
det verkar pågå en kapplöpning om vem
som ska få kontrollen över de fossila bränslen som därmed blir tillgängliga.
Världens girighet verkar vara utan gräns.
Det är sådant som skapar ångest hos en gammal
farfar som jag. Gro Harlem Brundtland och hennes
kommission formulerade sin syn på begreppet hållbar
utveckling ungefär när mina barnbarns föräldrar föddes
och det var omsorgen om alla kommande generationer
som var hennes självklara utgångspunkt.
För oss som kommunalarbetare finns turligt nog
rika möjligheter att dämpa denna ångest. Alla demokratiska nivåer från de globala till de lokala måste leda
arbetet med detta på alla upptänkliga sätt, normer,
incitament etc. Och inte minst genom eget agerande.
Ledande organisationer gör som de lär. Fungerar
bäst när denna ledaruppgift assimileras av varje medarbetare både som enskilda tjänsteman och som och
privatperson och konsument.
På den lokala arenan är alltid kommunen en dominerande aktör med stor indirekt och direkt påverkan på
medborgare, näringsliv och organisationer. Här har vi
unika möjligheter att utveckla och komplettera vår roll. Vi
är inte ”bara” leverantör av service och myndighetsutövning utan vi bör också se som vår uppgift att, utan tydlig
formell täckning, erövra ett ledarskapsmandat på vår lokala nivå. Kommunen är nog den enda som kan ta detta
första linjens ledarskap på territoriell basis, det vill säga ett
ledarskap som omfattar alla inom ett geografiskt område.
Många kommuner tar den rollen och gör det bra. Ett
exempel är de kommuner som tillsammans med delar
av byggindustrin driver utvecklingen mot allt energieffektivare bostadshus. De använder sin civilrättsliga
o r d p o l ens is täc k e

kundmakt när de vid markupplåtelser ställer energikrav på de bostadshus som marknaden ska uppföra
och de arbetar med aktiv rådgivning för att sprida insikten att de energieffektiva lösningarna också är de
som ger slutkonsumenterna lägst kostnader.
Jag hoppas och tror att alla kommuner som har
förmånen att nya bostäder efterfrågas i deras område
är med och leder denna utveckling, ytterst i syfte att
säkra rimliga villkor för kommande släktled.
Självklart vill vi att staten också tar ett gott ledarskap på central nivå. Vad gäller energikrav på byggnader så sätter jag dock ett stort frågetecken. De
statliga normerna ligger decennier efter den tekniska
utvecklingen och när socialdepartementet(!) nu har
en utredare igång för att se över vissa byggfrågor
(Dir. 2011:100) är jag rädd att staten lyssnar allt för
mycket på de företag som ser kommunernas krav
som ett problem och vill att staten ska ta över normgivningen även i de situationer där
kommunerna idag har rådighet som
avtalsslutande part.
Standardisering och gemensamma
normsystem i kommunerna är viktiga
förutsättningar för utveckling i många
sammanhang men inte inom områden
där vi ser att radikala utvecklingssteg
krävs. Då kan standarder tvärt om hindra
eller fördröja önskvärd utveckling.
När nämnda byggöversyn presenteras runt kommande årsskifte kommer kommunerna inte att acceptera
förslag som beskär våra möjligheter Pelle Johansson
att vara ledare för en hållbar utveck- Miljö- och samhällsbyggnadsling på lokal nivå. Hoppas.
direktör i Västerås Stad
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Tekis – den kommunala marknadens systemleverantör

Grunddata

Ärende

Verksamhet

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

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

Vår produktportfölj är
bred och delas in i fem
områden:

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

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

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

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

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

Genom att blanda in hett vatten när sand sprids som halkbekämpning på gång- och
cykelbanor behöver man bara sanda hälften så ofta. Det visar försök som Umeå kommun
gjort i samarbete med Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI.
Av Jens Bush, frilansjournalist
Foto Anna Niska

Hett vatten halverar b
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behovet av sandning
I Umeå har kommunen i flera år blandat in hett vatten
i den sand som sprids på gatorna. Hetvattnet gör sandkornen varma och fuktiga och de fryser då fast i det
isiga underlaget. Det gör dels att friktionen ökar jämför
med lösa sandkorn, dels att sanden inte blåser bort.
Varmsandningen är i viss mån ett alternativ till saltning, något som Umeå bannlyst.
Förra vintern gjorde kommunen i samarbete med
VTI försök med att använda samma metod på gångoch cykelbanor.
– Det visade sig att man nästan kunde halvera antalet
halkbekämpningar på sträckor där man använde varm,
fuktig sand, jämfört med sträckor där man sandade på
konventionellt sätt med torr, ouppvärmd sand, säger
Anna Niska, som utvärderat försöket på VTI.
– I och med att vi bara behöver sanda hälften så
ofta blir det mycket mindre sand som ligger kvar när
det blir barmark. Förutom att det sparar sand minskar det också risken för att cyklister kör omkull på
våren innan vi hunnit ta upp sanden, säger Torbjörn
Sandberg, gatudriftchef i Umeå.
De mätningar som VTI gjort visar att friktionen på
de varmsandade sträckorna blir avsevärt högre, både
direkt efter sandningen, efter fem timmar och efter ett
dygn, jämfört med torrsandade sträckor.
För gatunätet har Umeå kommun en stor lastbil
med en sandspridare som också kan användas för
varmsandning På bilen finns vattentankar på cirka
3000 liter och en dieselbrännare som värmer vattnet
till omkring 90 grader. I övrigt är det en vanlig sandspridare, monterad på fordonet.

– Den bilen körs i tvåskift på vintrarna, så den går
15–16 timmar per dygn på omkring 12 mil gator, säger
Torbjörn Sandberg.
Till cykel- och gångvägar används en mindre lastbil
med två 350-liters vattentankar. Och till kommande
vinter är bilen utbytt mot en ny.
– Vi kommer att köra den så mycket som möjligt i
vinter, på de 10 milen prioriterade cykelvägar som kommunen sköter om, säger Torbjörn Sandberg.
Övriga omkring 12 mil cykelvägar är utlagda på
entreprenad och där har kommunen inga krav på
varmsandning.
Metoden med varmsandning är bara effektiv vid
minusgrader och bäst effekt fås om underlaget är
isigt. Vilken sandningsmetod som används beror på
vädret och båda sandningsbilarna kan användas för
konventionell torrsandning och för varmsandning
utan andra ingrepp än att inblandningen av hetvatten slås på eller av.
Även om sand blandad med hetvatten visat sig vara
mycket effektivare än torr sand är metoden inte helt
problemfri. Bland annat är det inte utrett hur mycket
bränsle det går åt för att värma vattnet på lastbilsflaken.
– Bäst effekt får man med en ganska stor andel
finmaterial i sanden, vilket kan leda till att det blir
högre partikelhalter i luften. Dessutom har vi haft en
del problem med att finmaterialet lättare fryser fast i
sandspridaren, säger Torbjörn Sandberg.
Att hetvattensandningen gör att man kan halvera
antalet halkbekämpningar gäller för gång- och cykelbanor, på gatunätet slits sanden bort fortare. <<
STADSBYGGNAD 5 · 2012
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Innovationsupphandling är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma förnyelse och utveckling. Inom det
privata näringslivet finns goda exempel, men även offentlig sektor kan vinna på att aktivt arbeta med
denna upphandlingsform. I den kommunaltekniska sektorn arbetar en mängd kunniga personer vars
kreativitet och förmåga att formulera behov måste tas tillvara. Där finns mycket intressant tankearbete
som kan ligga till grund för utvecklingsprojekt genom upphandling av innovationer.
Av Nina Widmark och Niklas Tedeklev

Ny upphandlingsform
kommunalteknikernas
U
n de r de n ä r m a s t e decennierna måste stora insatser göras inom det kommunaltekniska området, vilket
kommer att ställa kommunalpolitiker och kommunala
tjänstemän inför stora utmaningar. Stora investeringsbehov finns inom vatten och avlopp och det kommunala gatunätet.
Den första utmaningen är att investera i lösningar som inte bara
ersätter dagens funktionalitet, utan också tar hänsyn till framtida
behov. En stor potential finns i att använda upphandling för att få
tillgång till nya och bättre lösningar.
Offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för cirka 500
miljarder kronor per år. Det motsvarar 15 % av Sveriges BNP.
Myndigheter, kommuner och landsting har därmed stor potential att påverka marknaden genom att ge leverantörer möjligheter
att erbjuda innovativa lösningar.
Ett sätt för upphandlande myndigheter att ta tillvara dessa
innovativa lösningar är att använda det som kallas innovationsupphandling; ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma förnyelse och utveckling. Inom det privata näringslivet finns goda
exempel, men även offentlig sektor kan vinna på att aktivt arbeta
med denna upphandlingsform.
Innovationsupphandling är ett flexibelt verktyg som kan användas för att beakta nya lösningar i reguljära upphandlingar,
men också för upphandling av regelrätta utvecklingsprojekt.
Innovationsupphandling är därmed ett samlingsbegrepp för
innovationsvänlig upphandling och upphandling av innovation.
Innovationsvänlig upphandling innebär att den upphandlande myndigheten aktivt beaktar att det på marknaden
kan finnas varor eller tjänster baserade på innovationer, eller
som är så utvecklade att de vid upphandling kan utgöra ett alternativ till etablerade produkter. Det kan till och med handla
om att den upphandlande myndigheten låter leverantörer erbjuda helt nya lösningar. En upphandling ska med andra ord
genomföras på ett sådant sätt att inga innovativa lösningar
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utestängs eller missgynnas. Det kan exempelvis ske genom att
utnyttja möjligheterna till dialog med leverantörer för att få
bättre kännedom om nya lösningar.
Upphandling kan också användas för att fånga upp utmaningar
på lite längre sikt. Ibland har ledning och medarbetare i en verksamhet identifierat ett behov för vilket det inte finns en lämplig produkt
på marknaden, men där det ändå verkar rimligt att en sådan kan utvecklas. I ett sådant fall handlar det om upphandling av innovation
som alltså innebär att nya lösningar utvecklas av leverantörerna i ett
samspel med initierade beställare. Innovationsinitiativet är dock alltid den upphandlande myndighetens.

Saknas utrymme i budget
Upphandling av innovation är strategiska projekt som kräver
utvecklingsmedel från beställarorganisationen. Den ordinarie
budgeten har oftast inte utrymme för mer långsiktiga investeringar vilket för med sig ett visst mått av risktagande.
Innovationsupphandling kan göras i enlighet med de förfaranden som finns definierade i LOU och i LUF 1. Upphandling
av innovationer kan även ske utanför upphandlingslagstiftningens regelverk, så länge som grundprinciperna i EU-fördraget såsom likabehandling och transparens beaktas, eftersom lagarna
LOU och LUF innehåller vissa undantag för forskning och utvecklingstjänster (det så kallade FoU-undantaget).

Utveckla förslagslådan
Kammarkollegiet och VINNOVA är två myndigheter som aktivt
arbetar med innovationsupphandling men med olika uppdrag
och funktioner. Vår gemensamma ambition är att medverka till
att den innovationskraft som idag finns på marknaden bättre
1. Lagen om offentlig upphandling och Lagen om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

tar tillvara
kompetens
nyttjas av den offentliga sektorn. Vad kan detta innebära konkret
inom vatten- och avloppssektorn?
Till stor del handlar de kommande investeringarna om ersättningsinvesteringar, såsom byte av ett åldrat ledningsnät eller av
utrustning som har flera decenniers arbete bakom sig, men där
hänsyn måste tas till höjda krav och nya behov. Ersättningsinvesteringarna kommer att se annorlunda ut än dagens anläggningar.
Det finns många svenska företag som har stor kompetens inom
berörda teknikområden och även i utlandet sker snabba framsteg.
Generellt har svenska kommuner varit bra på att ta till sig nya
rön och lösningar. Alla dessa faktorer gör att det finns goda förutsättningar för innovationsvänlig upphandling. Likväl är det en
utmaning att genomföra innovationsvänliga upphandlingar. Det
innebär att lyfta blicken, att undersöka marknadens utbud av olika
lösningar och utforma upphandlingsunderlagen så det är möjligt
att beakta nya lösningar och nya typer av leverantörer.
Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har regeringens
uppdrag att sprida information och kunskap om offentlig upphandling till upphandlande myndigheter och leverantörer. Det
handlar inte bara om att ”göra rätt” – att följa lagens bestämmelser, det handlar också om att ”köpa rätt” – att göra goda affärer.
Upphandlingsstödet arbetar bland annat med att öka förståelsen
för och betydelsen av innovationsvänlig upphandling. I november i år kommer Upphandlingsstödet ut med en vägledning för
innovationsvänlig upphandling.
Det är emellertid inte enbart leverantörernas kreativitet som
behöver få spelrum. I den kommunaltekniska sektorn arbetar en
mängd kunniga personer, som i sitt arbete dagligen funderar över
problem, lösningar och framtida utmaningar inom sitt område.
Gamla tiders förslagslådor behöver utvecklas till processer för att
ta hand om medarbetarnas kreativitet och förmåga att formulera
behov. Där finns mycket intressant tankearbete som kan ligga till
grund för utvecklingsprojekt genom upphandling av innovationer.

f o t o : u p p s a l a ko n s e r t
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f o t o : m au r o r o n g i o n e

Råd och bidrag från Vinnova
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och har regeringens uppdrag samt ett anslag för att kunna arbeta med hur
upphandling av innovationer kan utföras i enlighet med dagens
förutsättningar. Det betyder praktiskt att VINNOVA kan gå in
med råd till kommuner eller statliga myndigheter. Det finns även
möjlighet att få bidrag från VINNOVA för en del av process- och
kontraktskostnaderna vid upphandling av innovation.
En ökad användning av innovationsupphandling gynnar inte
bara de offentliga verksamheterna, utan även näringslivet. Innovation och teknikutveckling är Sveriges främsta konkurrensmöjlighet. Välståndet i vårt land bygger i mycket stor utsträckning på
alla företag som utvecklar nya lösningar. Det ligger i allas intresse
att innovativa företag kan utvecklas och skapa tillväxt. En viktig roll för kommunerna är att skapa goda samarbetsformer med
innovativa företag så att dessa kan pröva och verifiera sina nya
produkter i verkligheten.
10
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Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet och VINNOVA har
kompetens inom olika områden – upphandlingsprocesser respektive innovationsprocesser – men arbetar tillsammans med
frågor kring innovationsupphandling. Vi står redo att hjälpa till
så att de stora investeringarna inom det kommunaltekniska området kan höja kvaliteten, sänka kostnaderna och samtidigt göra
Sverige än mer konkurrenskraftigt. <<

Nina Widmark är projektledare innovationsupphandling,
Vinnova. Niklas Tedeklev är upphandlingsjurist, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet.

Veta mer?
Vill du veta mer om VINNOVAs arbete för upphandling av innovationer och möjligheterna att få bidrag? Gå in på http://www.vinnova.
se/sv/Var-verksamhet/Innovationskraft-i-offentlig-verksamhet/Innovationsupphandling/ för mer information och kontaktuppgifter.
Eller gå in på www.upphandlingsstöd.se

E N M AS KI N M ÅNG A JO B B
Lundberg Hymas AB. Telefon 0910-7110 00.
www.lundberghymas.se
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ny t t samarbe te mell an

kommunerna och
Den snabba utvecklingen inom it- och tjänsteområdet har ökat medborgarnas och företagens förväntningar på en effektiv e-förvaltning. Det handlar inte bara om aktuella och
bra kartor, utan även andra typer av geodata som flygbilder, adresser och olika uppgifter
om mark- och fastigheter. Användningsområdena för den här typen av information blir
också allt fler. Det ska vara enkelt att komma åt aktuell information och myndigheterna
förväntas ge snabb och rättssäker service. För att bättre kunna ta tillvara de nya möjligheterna har Sveriges kommuner och landsting, SKL och Lantmäteriet startat ett gemensamt
samverkansprojekt - Svensk GEOprocess.
Av Britt-Louise Malm (text och foto)
Illustration: Anders Thyr
Det främsta syftet med samverkansprojektet är att:
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Svensk GEOprocess har sin grund i kommunernas
och Lantmäteriets gemensamma vision Svenskt Lantmäteri – som togs fram 2006 för samverkan mellan
kommunerna och Lantmäteriet. I visionen framgår
bland annat att geodata ska betraktas som en gemensam tillgänglig resurs.

• underlätta åtkomsten till olika slags kartor/geodata
• säkerställa att informationen har efterfrågad kvalitet och aktualitet
• minska risken för dubbelarbete mellan
olika myndigheter och kommuner

Betydelsen av kartor i e-förvaltningen

Detta blir möjligt tack vare att centrala delar av
kommunernas och Lantmäteriets kartor/geodata standardiseras och sammanlänkas i en gemensam informationsförsörjningsprocess.
Svensk GEOprocess förväntas effektivisera myndigheternas arbete inom bl.a. områdena bygglovshantering, fastighetsbildning och planeringsarbete.
– Tillgång till aktuell kartinformation är en förutsättning för en väl fungerande e-förvaltning. Utveckling
av samarbetet inom geodataområdet ger oss alla bättre
underlag för vårt beslutsfattande. Genom att enas om
gemensamma standarder (t.ex. referenssystem, specifikationer av data och insamlingsmetoder) slipper vi dyra
datakonverteringar och kan lättare återanvända kartdata
och olika tjänster, säger Marianne Leckström SKL.

– Det ställs allt större krav på kommunerna och det är
stort fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor där kartor
och andra geodata har en avgörande betydelse. Alla
kommuner jobbar med att förbättra sina olika e-tjänster och med att öppna upp nya kommunikationskanaler via i första hand Internet med mobilen, surfplattor
etcetera. Detta sker med hjälp av olika ”appar” som exempelvis i samband med felanmälan, förslagsverksamhet, och bygglovssamråd. I alla dessa fall ingår kartinformation på något vis. Här kommer vi tveklöst att se
en stor och snabb utveckling de närmaste åren, säger
Lars Malmestål, Järfälla kommun.
Den största anledningen till varför Lars Malmestål
tycker att det är viktigt med den utveckling som sker
inom Svensk GEOprocess är att den bidrar till att vi
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Lantmäteriet
generellt får bättre grundläggande kartinformation i
Sverige vilket underlättar beslutsfattande både på kort
och på lång sikt. På kort sikt kan det handla om att
snabbare få fram korrekta kartor vid olyckor och i samband med krishantering. Det är också värdefullt med
enhetliga kartor i kommunernas dagliga arbete när
det exempelvis gäller drift, underhåll, förnyelse
av kommunernas infrastruktur och fastigheter.
Som exempel på långsiktigt arbete där bra
kartor och geodata är av största betydelse
nämner Lars Malmestål kommunernas
miljö-, trafik- översikts- och detaljplaner.
Även externa aktörer som arbetar nationellt som exempelvis ledningsägare, infrastrukturbyggare samt byggnadssektorns
intressenter har nytta av enhetliga och standardiserade kartor/geodata.

Viktiga milstolpar
Svensk GEOprocess startade under hösten
2011 med deltagare från ett tiotal kommuner,
SKL och Lantmäteriet. Flera workshops har
ägt rum där deltagarna har diskuterat tänkbara områden för samverkan och hur arbetet
ska drivas framåt inom projektet.
– Om jag ska nämna några av de viktigaste milstolpar vi har uppnått under
uppstartsfasen av projektet så är det nog
den gemensamma insikten om att vi måste
samarbeta på ett nytt sätt kring informationsförsörjningsprocessen och att vi måste enas kring gemensamma standarder så
att vi fullt ut kan nyttja varandras data.
Om Lantmäteriet och kommunerna
lyckas på det här området så gagnar det
även många andra organisationer och
verksamheter i Sverige. Det här är ett

Allteftersom Svensk GEOprocess
rullas ut över landet knyts utvalda
kartdata samman mellan kommunerna och Lantmäteriet. Efterfrågade
aktuella kartdata blir mer lättillgängliga för många aktörer, medborgare,
företag och myndigheter.
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långsiktigt arbete som kommer att ta tid. Nyckeln till
framgång ligger i en klok prioritering och etappindelning
så att vi successivt kan leverera nyttor till alla användare
av geodata, säger Peter Nyhlén Lantmäteriet i Gävle.

Höstens agenda
Svensk GEOprocess innefattar utvecklingsarbete inom
områdena information, ekonomi, teknik och juridik.
Parallellt med att verksamhetsprocesserna utvecklas
måste även nya affärsmodeller tas fram.
På agendan i höst står bland annat att inleda arbetet med att ta fram specifikationer för insamling av
flygbildsdata och höjddata samt övrig topografisk information. Dessutom ingår att stötta övergången till
de nya nationella referenssystemen och att etablera ett
gemensamt stompunktregister. Inom ramen för Svensk
GEOprocess och i samarbete med KTH kommer också
regionala seminarier att hållas under hösten och vintern som syftar till att hitta nya lösningar och utveckla
de mätmetoder som idag används.
– Aldrig tidigare har kommunerna upplevt en lika
snabb utveckling och så stora förändringar när det gäller den geodetiska mätningstekniken. Nya referenssystem i plan och höjd introduceras och ny satellitbaserad
mätning tar över mer och mer av vardagsmätningen,
säger Marianne Leckström.
– Det finns en hel del frågeställningar att bearbeta
kring hur vårt framtida samverkansarbete ska bedrivas
och vilka områden vi ska samverka inom för att skapa
största samhällsnytta. Vi välkomnar också fler deltagare
från kommunerna till projektet, säger Lars Malmestål som
har varit med sedan starten av Svensk GEOprocess. <<

Lars Malmestål, Järfälla kommun.

Har du några frågor om Svensk GEOprocess, skriv till:
info@svenskgeoprocess.se
Marianne Leckström, SKL.

Peter Nylén, Lantmäteriet.
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Falkenbergs kommun

stadsbyggnadskontoret söker:

kvarteren runt drottningtorget

2–11 november 2012

• Översiktsplanerare
• Byggnadsinspektör

När årets längsta nätter drabbar oss och vintern står och
knackar på dörren är det åter dags för ett av Sveriges
mest uppskattade ljusarrangemang :by LIGHT.

För mer information och ansökan se

www.offentligajobb.se

Är du vår nästa medarbetare?

Inbjudna ljusdesigners, arkitekter, landskapsarkitekter
och belysningsföretag tar fram nya innovativa lösningar
för ljussättning i stadsmiljön, Stadens Ljus.
I Konstens Ljus får konstnärer med inriktning på ljus i
sin konstform möjlighet att skapa spännande installationer och studenter från olika högskolor får visa sina verk
under namnet Trevande ljus.
Under arrangemangsveckan anordnas en konferens,
Fullständigt Ljus med underrubrik social hållbarhet
samt öppna seminarier för allmänheten under namnet
Mitt Ljus.

falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg,
telefon växel: 0346-88 60 00
fax 0346-133 40,
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Se staden i nytt ljus | www.bylight.se

Spara tid och pengar genom nya och smarta tilläggsprodukter till EDP ByggReda/EDP Vision Bygg!
EDP Kungörelse i Post- och
Inrikes Tidningar

EDP Koppling Mittbygge

Inget manuellt arbete med att logga

Ingen hantering eller manuell åter-

in på PoIT:s webbtjänst och skriva in

koppling av statusfrågor kring bygglovs-

information!

ansökningar.

Inget manuellt skapande av särskilda

Ingen manuell inmatning av bygglovs-

kungörelsehandlingar i EDP ByggReda!

ansökningar!

produkterna för
Köp de nya tilläggs
tra
och få dem utan ex
EDP ByggReda nu
Bygg!
ion
Vis
P
ED
till
ngen
kostnad vid övergå
EDP Consult AB, Järnvägsgatan 93, 245 34 Staffanstorp, 046-23 45 50, www.edpconsult.se
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Ineffektiva system leder till stort och onödigt slöseri i byggbranschen. Genom att dubblera tiden
som yrkesarbetarna kan lägga på värdeskapande arbete kan vi i teorin halvera produktionstiden,
utan att behöva arbeta mer.
Av Harald Sundin
Foto: Oskar Allerby

Alla tjänar på effektivare

17,5% av e n s n ic k a r e s arbetstid spenderas på
direkt värdeskapande arbete medan 25,1% av tiden går
åt till väntan, väntan på besked, maskiner och material.
Därutöver sker arbetsplanering, indirekt arbete, omarbete, materialhantering med mera. Detta visar forskning som publicerades redan 2005 där yrkesarbetare
har observerats under stomkompletteringsarbeten vid
lägenhetsproduktion. (Slöseri i byggprojekt…)
Konsekvensen blir att vi ”arbetar” på måndagar, resterande tid går åt till annat som inte skapar värde för
brukaren och ägaren av byggnaden eller anläggningen.
Det handlar inte om att yrkesarbetarna är lata eller ineffektiva, utan om ett ineffektivt system. Branschen har lagt
allt för mycket fokus på att skruva och spika snabbare istället för att fokusera på tillgänglig tid att skruva och spika.
Veckan har 168 timmar och vi är på arbetsplatsen för
att arbeta 40 av dessa. Resterande tid är arbetsplatserna
i princip helt övergivna. Här finns en mycket stor potential till att förändra och förbättra produktionsmiljön.
Ett exempel inom husbyggnad är att sköta materialhanteringen efter ordinarie arbetstid så att bygghissar
kan användas för persontransport på dagtid. På anläggningssidan finns det mycket att vinna genom att ta ett
bättre grepp om resursstyrningen, dvs. se till så att rätt
anläggningsmaskiner finns på rätt plats och att maskinen och föraren används till sin rätta potential.
Ytterligare en intressant faktor att titta på är leveranser av byggmaterialet som nästan uteslutande sker
med lastbilar. Här finns en stor effektiviseringsmöjlighet då det allt för ofta inte finns någon på arbetsplatsen som exakt vet när materialleveransen anländer.
Därför sköts detta ofta med ”vänsterhanden” genom
att en lossningsresurs i all hast rings in samtidigt som
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produktion

produktionspersonalen får släppa sitt pågående arbete
för att bistå vid lossning och i värsta fall bära material.
Ineffektiv logistik och materialhantering kan alltså
ha en direkt påverkan på yrkesarbetarnas hälsa och välmående. Det är ytterst få hantverkare som arbetar till
sin fulla pensionsålder, vilket är oerhört kostsamt för
samhället i allmänhet och individen i synnerhet.
Vem har då ansvaret för att driva denna utveckling och
förändringsprocess? Ansvaret vilar på alla aktörer men
det är de som sitter på pengarna som har störst möjlighet att påverka. Stafettpinnen ligger alltså hos beställarna
och det bör vara stat och kommun som tar förstasträckan.
Den offentliga sektorn kan med långsiktigheten som ledord vara ett föredöme för övriga beställare i landet.
Det går att använda lagen om offentlig upphandling
till att ställa nya krav på entreprenörerna och leverantörerna. Dels genom att kräva högre grad av produktförädling hos materialtillverkarna och granska entreprenörernas arbetsmetoder för att på så sätt säkerställa att
frågan får ett nytt fokus.
Vid större byggprojekt, oavsett typ, finns det mycket
pengar att spara genom att i tidiga skeden planera för
produktionslogistiken.
Genom att dubblera tiden som yrkesarbetarna kan
lägga på värdeskapande arbete kan vi i teorin halvera
produktionstiden, utan att behöva arbeta mer. Denna
fördubbling kan utan tvekan ske på bekostnad av de 25,1
procenten väntan som presenteras ovan. Detta är i teorin,
i praktiken är det inte lika enkelt men forskningen visar
med all önskvärd tydlighet att det går att effektivisera
produktionsarbetet med relativt enkla metoder. <<
Harald Sundin arbetar vid Svensk Bygglogistik AB
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Ny markförsäljningspolicy ska

stoppa spekulation
Lunds stad sätter hårt mot hårt för att hindra markspekulation och för att ny bostadsbebyggelse får
den upplåtelseform som avtalats vid försäljningen av kommunal mark.
Av Bitte Nord, frilansjournalist

I

e n n y m a r k för s ä lj n i ngsp ol ic y, som är under
beredning, skrivs in att avtalsbrott avseende upplåtelseform
resulterar i mycket höga tilläggsavgifter, upp till tre gånger
större än köpeskillingen. Direkt riktat mot spekulation med
mark finns förslag om att införa fördröjd äganderätt.
Hittills har Lund inte ansett sig behöva ha tuffare regler än andra
kommuner för att slippa spekulationsaffärer med kommunal mark.
Men ett par försäljningar på senare tid har inte slutat väl. I det ena
fallet såldes centralt belägen kommunmark till ett fastighetsbolag
för att detta skulle bygga 34 hyreslägenheter. Så fort bolaget lagt
vantarna på tomten omvandlades projektet till bostadsrätter. Bolaget betalade utan att knysta tre miljoner kronor i vite (vitesklausulen fanns inskriven I exploateringsavtalet) för sitt avtalsbrott.
I ett annat fall sålde Lunds stad mark för en omfattande bostadsrättsbebyggelse. Byggrätten uppgick till 425 bostäder och
köparen betalade ungefär 80 miljoner kronor i köpeskilling.
Marken och byggrätter har nu – mot en köpeskilling på mer än
270 miljoner kronor - övergått i NCC:s och HSB:s ägo.
De här “affärerna” har fått kommunpolitikerna att inse behovet av regler som har en större avskräckande effekt än de
nuvarande om vitesföreläggande.
På Byggnads AB Tornahem, som bygger och förvaltar hyreshus
i sydvästra Skåne finns förståelse för de föreslagna åtgärderna.
– Kommunens prispolicy att sälja mark till hyresrätter billigare,
ska vara ett incitament för byggherrarna att bygga hyresrätter. Det
som hänt är ett missbruk, säger Olle Berglind.
Grannkommunen Malmö har tidigare tillämpat avtalskonstruktioner med tilläggsköpeskilling.
– I samband med att vi skrev markförsäljningsavtal om uppförande av hyresrätter tecknades ett s k hängavtal med markköparen
som gav oss rätt att ta ut en tilläggsköpeskilling om det i stället byggdes bostadsrätter, men det systemet avskaffade vi för några år sedan.
– Så vitt jag vet har tilläggsköpeskillingens storlek aldrig varit
föremål för rättslig prövning och därför vet vi inte om det finns en
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gräns för hur stora belopp en kommun får ta ut för brott mot ingångna avtal, säger Håkan Thulin på Malmös exploateringsavdelning.
Numera säljer Malmö inte mark till hyresrätter utan upplåter den
med tomträtt, Tomträtt och tomträttsavgifter är lättare att hantera.
– Vår bedömning var att konstruktionen med hängavtal var
juridiskt osäker, att det skulle kunna finnas en risk för att avtalet
inte var giltigt om marken såldes vidare.
Men precis som I Lund kan det I Malmö bli mycket dyrt att spekulera med kommunal mark. Skillnaden är att Malmö har fört in
det avskräckande elementet i köpeavtalens s k genomförandeklausuler som förbinder köparen att bebygga marken inom en viss tid.
– Man ska alltså inte kunna ligga på mark och vänta på att
den blir mera värd för att då sälja den vidare, förklarar Håkan
Thulin.
Till genomförandeklausulen är kopplat en paragraf om vite
och vitesbeloppet kan uppgå till mer än själva köpeskillingen.
Göteborg tillämpar i likhet med Malmö tomträttsavtal för
mark till hyresrätter.
– Mig veterligt har vi aldrig varit ute för markaffärer som
de i Lund, säger Peter Juncker, chef för exploateringsenheten
i Göteborgs stad.
För att göra hyresrätten konkurrenskraftig sätts tomträttsavgiften lägre än vad markvärdet motiverar.
– Trots att aktörerna egentligen vill köpa marken de ska bygga
på och alltså inte är nöjda med tomträttskonstruktionen, så bygger alla glatt hyresrätter, konstaterar Peter Juncker. För tillfället
är det så, lägger han till och flaggar för att situationen kan bli
annorlunda om och när det åter blir lättare att sälja bostadsrätter.
Fastighetsägarna, som organiserar privata fastighetsägare, har beretts möjlighet att kommentera Lunds nya markförsäljningspolicy
men bestämt sig för att avstå. En av organisationens jurister säger att
han personligen reagerar på storleken på det belopp som kan utkrävas som tilläggsköpeskilling och att han önskar att Fastighetsägarna
fick yttra sig över den nya policyn innan den beslutas.

3.600 inköpare och beslutsfattare
i 290 kommuner läser varje
nummer av Stadsbyggnad.
Vill du påverka dem att välja din
produkt eller tjänst?
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Den mentala gärdesgården mellan Falun och Borlänge är borta sedan länge. Den föll när städerna
arbetade fram en av Sveriges första stadsgemensamma översiktsplaner för över 15 år sedan. 2012
arbetar man intensivt på uppföljaren.
Av Håkan Edvardsson

Dalarnas första

Det tar cirka 20 minuter att åka buss från centrum till centrum. Den tvåfiliga vägen mellan Dalarnas två största städer,
länets tillväxtmotor, är enbart ett fysiskt exempel på den samverkan som gör att kommunerna flyter samman. I regionens
tillväxtprogram konstateras att FalunBorlänge är en växande,
tvåkärnig stadsregion med över 100 000 invånare. Med en gemensam bostads- och arbetsmarknad.
– När vi arbetar gemensamt med en översiktsplan bidrar det
till en dialog och gemensamma lösningar även på andra områden
än stadsplanering. Både bland oss tjänstemän och bland våra politiker. Planen är verktyg som gör att vi jobbar ihop oss i vardagen
och betydelsen av det kan inte överskattas, säger Anna Perols,
planchef vid Falu kommuns stadsbyggnadskontor.
Exempel på områden där kommunerna redan samverkar är,
kommunikationer, utbildning, vattenförsörjning, turism och
avfallshantering.

Stora investeringar
Margaretha Åslund är stadsbyggnadschef och verksam i Falun.
Hon ser den gemensamma nyttan av projekten i Falun (resecentrum, högskolebibliotek, Lugnets skidstadion, med mera) och
Borlänge (IKEA, nytt handelsområde, resecentrum, med mera).
20
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– Det låter slitet men städerna kompletterar varandra. Att arbeta
med en gemensam översiktsplan gör det tydligt. Falun har till exempel konkurrenskraft inom besöksnäring och Borlänge inom handel
som gynnar hela regionen. Olikheterna är en stor styrka, en konkurrensfördel gentemot andra regioner, konstaterar Margaretha Åslund.
Åslund menare vidare att de jätteprojekt som nu ser dagens
ljus knappast varit verklighet utan FalunBorlänges tidigare
samverkan. Skid-VM 2015 behöver varje hotellbädd i Borlänge
med omnejd. IKEA räknar med kunder från Falun med omgivningar. För att bara nämna något.

Styrgrypp
Arbetet med översiktsplanen sker under en styrgrupp där FalunBorlänges högsta politiker och tjänstemän är representerade. De
tar i sin tur hänsyn till den länsövergripande strategi som Region
Dalarna arbetat fram.
– Det ger oss en mycket starkare röst i dialog med exempelvis departementen och Trafikverket. Även i de sammanhangen
är FalunBorlänge ett. Den svåraste mentala förflyttningen finns
nog hos oss gamla Falu- och Borlängebor, men även där sker en
tydlig förändring i takt med att man ser och upplever fördelarna
med ett gemensamt synsätt, menar Anna Perols.

storstad
Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge.
(bild Granat Åsa).
"När vi jobbar tillsammans kan vi sätta målen
kring FalunBorlänge högre, och vi kan nå
dem snabbare. Att driva ett planeringsarbete i ett större sammanhang ger en
bättre helhetssyn, särskilt eftersom Falun
och Borlänge är så starkt integrerade. För
medborgarna underlättar det också om
kommunerna har en gemensam syn på allt
från taxor till utvecklingen av Runns sjösystem. Vi jobbar helt enkelt tillsammans för att
få en gemensam stadsutveckling som inte
begränsas av administrativa gränser."

Anna Perols och Beate Löfvenberg jobbar på stadsbyggnadskontoret i Falun respektive Borlänge. Den nya översiktsplanen
och samverkan FalunBorlänge är deras vardag.

Dan Nygren, kommundirektör, Falun.
(bild Dan Nygren).
”För de som bor i FalunBorlänge är inte
kommungränserna intressanta. Man tar del
av hela utbudet i den tvåkärniga stadsregionen. Att gå vidare med den fysiska översiktsplaneringen är att bekräfta den utvecklingen ännu mer. Då ger man förutsättningar
för att städerna ska komplettera varandra
och bli ännu mer attraktiva. I dag ser man
fördelarna med att arbeta tillsammans även
i vardagen och på tjänstemannanivå, det
finns inga mentala hinder kvar.”
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Boendet som
Stadsdelen Lanxmeer i holländska Culemborg är ett framstående exempel på en hållbar stadsdel.
Hållbarhetsänkandet genomsyrar i stort sett hela stadsplaneringen och en gemensam livssstil har
utvecklats, baserad på kunskap och omtanke om jordens ändliga resurser.
Av Kerstin Blom Bokliden och Agneta Sundberg
Foto: Agneta Sundberg, Anna Lind-Vikblad

M

å ng a av ta n k a r n a och idéerna som ligger
till grund för hela stadsdelen Lanxmeer har sin utgångspunkt i den norska Brundtlandrapporten från
slutet av 1980-talet. Dels måste vi ta ställning för
miljön, dels måste vi tänka globalt och handla lokalt!
– Det handlar om livsstil, demokrati med engagemang och
gemensamt åtagande säger Gerwin Verschuur, som visade Kommunaltekniska föreningens studieresenärer runt i Lanxmeer en
förmiddag i oktober 2011.
Idén om en hållbar stadsdel, utformad efter Brundtlandrapportens tankegångar, utvecklades i början på 1990-talet av en
grupp kunniga och driftiga entusiaster bland forskare och stadsbyggnadspraktiker. EVA-stiftelsen – ekologiskt center för utbildning, information och rådgivning, bildades 1994.
Syftet med stiftelsen var att bidra till utveckling och byggande
av stadsdelar där sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter
är sammanvägda på ett hållbart sätt. Bebyggelsen ska utföras i
harmoni med existerande landskap. Funktioner för vardagslivets
olika delar ska vara integrerade, ungefär som i Sverige på1950talet då ABC-förorterna byggdes, med Arbete, Bostäder och
Centrumbebyggelse på samma plats.
Ett av stiftelsen huvudmål är att involvera invånarna i skapandet av deras egna sociala miljöer. Man letade efter en stadsdel
med minst 250 hus att använda som pilotprojekt. Det skulle finnas plats för bostäder och verksamheter av olika slag, ett ekologiskt stadsjordbruk och ett EVA-center för integrerad ekologi.
År 1995 fick EVA-stiftelsen kontakt med staden Culemborg. Staden hade en ”grön” policy och ledningen var intresserad av medborgarinflytande. Ett lämpligt geografiskt område
var Lanxmeer, med ca 30 ha. Området har tidigare använts för
jordbruk och gränsar till skyddsområdet för en av stadens vattentäkter, vilket varit en utmaning för utbyggnaden av området.
Stadsdelen har utvecklats i samarbete mellan EVA-stiftelsen och
kommunen Culemborg men även med insatser och bidrag från
den holländska staten och privata intressen.

Rekrytering
För att involvera framtida invånare i projektet gick man ut med
annonser och efterfrågade familjer som hade lust att engagera sig
i sitt framtida boende och vara med och påverka. Cirka 80 familjer svarade och deltog i workshops, exkursioner och möten av
olika slag. EVA-stiftelsens tankar om gemensamma gårdar och
gemensamt ansvar för skötsel, liksom möjligheten att odla sina
egna grönsaker kom naturligtvis upp i diskussionerna och föll i
god jord (!) hos deltagarna. Med en tvärvetenskaplig grupp och
representanter för invånarna utformade man önskvärda kvaliteter för ett hållbart grannskap med en mänsklig skala.
22
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livets bas
EVA-stiftelsens principer för en hållbar stadsdel:
• Bebyggelse i harmoni med det existerande landskapet
• Integration av funktionerna, boende, arbete, rekreation
• Håara lösningar för vatten och avlopp samt energi
• Minskat bilanvändande
• Bruk av ekologiska byggnadsmaterial
• Inflytande från framtida invånare på planering och byggande
• Utbildning och rådgivning
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Planeringen av området bygger på inventeringar av geologiska
och arkeologiska förutsättningar, liksom flora, fauna och existerande ekologiska zoner. En plan över området togs fram där man
markerade områden för boende och arbete, liksom för grönzon,
vägar och annat för att få en god balans mellan olika funktioner.

Lanxmeer hösten 2011
Resultatet har blivit en mycket attraktiv stadsdel. Det finns 250 lägenheter med olika upplåtelseformer och 40 000 m2 för kontor och
affärer. Ett informationscentrum tar emot studiegrupper som vår.
Byggnaden som ska innehålla EVA-stiftelsens lokala representation, kongresslokaler, hälsocentral, restaurang och hotell
har ännu inte kommit på plats. Det har däremot den ekologiska
stadsfarmen som ligger i anslutning till stadsdelen och levererar
närodlat till området.
1 800 personer bor i stadsdelen och många fler tar sig dit varje
dag. Det finns fyra skolor med sammanlagt 2 500 barn där 200 lärare arbetar. Många barn är inpendlare vilket underlättas av närheten
till järnvägsstationen. Över 300 vuxna är också inpendlare – det är
svårt att arbeta och bo på samma plats. Den delen av EVA-stiftelsens
principer har även i detta område visat sig svår att förverkliga. Liksom det var när Vällingby byggdes utanför Stockholm.

Bebyggelse
Den låga bebyggelsen är inpassad i det platta jordbrukslandskapet, Husen är byggda av ekologiska byggnadsmaterial och visar
områdets energiprinciper genom sina talrika solfångare och
solceller. Kvarteren är i huvudsak orienterade mot söder för att
släppa in solen på gårdarna och in i husen. Gårdarna bygger på
principen om privat, halvprivat, halvoffentlig och offentlig yta.
För den gemensamma offentliga ytan har de boende både ett ansvar för anläggandet och driften.

Mobilitet och parkering
Culemborgs läge i regionen och Lanxmeers läge i närheten av
järnvägs- och busstationen gör stadsdelen attraktiv både för
in- och utpendling för boende, arbetande och skolungdomar.
Parkering för bilarna finns i centrala parkeringsgarage och parkeringsplatser vid ingångarna till stadsdelen, som erbjuder en
parkeringsplats per hushåll.
55 hushåll delar på en bilpool med 7 fordon, men i Lanxmeer
är det lättast att ta sig fram som gående eller cyklist på anlagda
vägar. Ett av målen är zoner med lågt bilutnyttjande och man
säkrar därför gårdar och gator med grindar. Bilar tillåts för angöring och avlastning. Minimeringen av hårdgjorda ytor för biltrafik ger området ett grönt och inbjudande intryck med goda
möjligheter till social kontakt och lek för barnen på anlagda lekplatser eller på andra bilfria platser.

Vatten och avlopp
Området gränsar till ett befintligt vattenskyddsområde med ett
vattentorn i tegel som förser området med dricksvatten. Placeringen av bebyggelse så nära vattenskyddsområdet har fått tillstånd
eftersom speciella grundläggningstekniker har använts för hindra
infiltration till grundvattnet av förorenat vatten från området.
Även utformningen av landskapet med täta dammar förhindrar
att grundvattnet påverkas. Allt vatten inom stadsdelen ska så långt
det är möjligt omhändertas och behandlas lokalt. Därför har man
minimerat andelen hårdgjorda ytor i området. Det finns separata
avloppssystem för takvatten samt grön- och trafikytor, avloppsvatten från bad- disk- och tvättanläggningar, (gråvatten) och toalettavloppsvatten, (svartvatten). Regnvattnet förs via öppna diken till
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Brundtlandrapporten
”Vår gemensamma framtid”, informellt
Brundtlandrapporten, är en rapport som
skrevs av Världskommissionen för miljö
och utveckling på uppdrag av Förenta
nationerna 1987. Denna kommission
leddes av den förra norska statsministern Gro Harlem Brundtland, varför den
allmänt kallas Brundtlandkommissionen.
Rapporten redogjorde för sambandet
mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring och enade världens miljörörelser genom att etablera Lester Browns
begrepp hållbar utveckling globalt.
Arbetsgruppens uppgift var att utarbeta
förslag till långsiktiga miljöstrategier för
en hållbar utveckling, som sedan skulle
fungera som det överordnade målet för
miljöarbetet. I Brundtlandrapporten finns
följande definition: En hållbar utveckling
tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vill du också vara med och bidra
till utvecklingen i Luleå kommun?

Planarkitekt/
Fysisk planerare
Mer om befattningen: www.lulea.se
Mer om Luleå: www.lulea.nu

Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens utbud och småstadens närhet, universitetets kraft och näringslivets nytänkande. En riktig
vinterstad med vita vidder och en somrig skärgårdsstad som toppar
solligan år efter år. Vi närmar oss 75 000 Luleåbor och växer.
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i dammar i så att det inte lämnar området, Gråvattnet tas om hand
lokalt i anlagda infiltrations- och rotzonsanläggningar. Kontroll
sker av utgående vatten – fettavskiljare är installerade. Svartvattnet
leds till biogasanläggningen Slutmålet är inte behöva skicka något
avloppsvatten till den kommunala traditionella anläggningen.

Energiförsörjning
Husen värms upp av passiv solenergi vilket kräver omsorg om
husens orientering. De är väl isolerade (minst 21 cm) och har
installerad värmeåtervinning. I stadsdelen finns det också en
fjärrvärmeanläggning som tar till vara värmen från grundvattnet i första hand. Planeringen bygger på att den individuella
uppvärmningen, som sker via värmesystem i väggar och golv,
ska används i första hand och fjärrvärmen kopplas på när den
individuella inte räcker till.

Medborgarinflytande och deltagande
Redan innan området började planeras bjöds presumtiva invånare in för deltagande i utvecklingen av planen för området. Det
ledde till att det blev en mångfald av olika hus- och lägenhetstyper med olika upplåtelseformer för att passa olika hushållstyper
med olika ekonomier. Resultatet blev sex olika flexibla lägenhetslösningar. Deltagarna har också varit med om utformningen av
de gemensamma gårdarna och för förslagen till skötsel, drift och
underhåll av grönytorna med mera.

Veta mer?
www.evacentrum.com/info.html
www.culemborg.nl/level1/index.aspx
www.bel-lanxmeer.nl
www.kwarteel.nl/volgende/container.html
www.werkwerf.nl
www.caetshage.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
www.caetshage.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Kontaktperson:
Namn: Ms Marleen Kaptein
Organisation : Stichting EVA
Tel: +31 (0) 34 5568506
E-mail: info@evacentrum.com / stichting.eva@wxs.nl
Website: www.evacentrum.com / www.eva-lanxmeer.nl
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För de gemensamma gårdarna har kommunen svarat för
kostnaderna för utformning, anläggning och inredningen på
gårdarna. Husägarna runt om gården bidrar kostnaden för
skötseln oberoende om man är husägare eller hyresgäst.
Genom att invånarna varit med från början, har de blivit delaktiga i en kultur med hög medvetenhet och kunskap om socialt
hållbara livsstilar. Idag är alla organiserade i bostadsföreningar
med ansvar för skötseln av områdets olika delar - natur, energi,
utbildning, och den ekologiska stadsfarmen.

Höstfest
Stadsdelens äppelodlingar finns inom det angränsande vattenskyddsområde. Äpplena skördas gemensamt och bereds för att
i olika former ingå i stadsdelens gemensamma höstfest. Från
Lanxmeer tar vi med oss entusiasm och engagemang för planering och byggande av hållbara stadsdelar för vidareutveckling i
Sveriges alla kommuner. Samt förmågan att integrera tekniska
innovationer, miljö och livsstilar för att så långt som möjligt bevara de naturgivna förutsättningarna. <<
Kerstin Blom Bokliden och Agneta Sundberg deltog i Kommunaltekniska
föreningens studieresa hösten 2011, till Holland, Tyskland och Schweiz.
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Kontak ta annonsavdelningen

Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
Mail: info@irmermedia.com
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Parkering i storstad –
Krav på hyrd parkeringsplats innan man skaffar bil är en åtgärd som fungerar dåligt
i svensk bilkultur, medan åtgärder som bygger på frivillighet fungerar bättre.
Av Pelle Envall

P

28

a r k e r i ng ä r v i k t igt i storstäder eftersom den
tar stora resurser i anspråk och är avgörande för människors restid och komfort. Figur 1 nedan visar den
ungefärliga yta som alla p-platser i Stockholms län tar,
om de packades tätt ihop i stadens centrala delar1. Ytan motsvarar ca 49 kvadratkilometer.
Utmärkande för bilparkering i storstad är att parkering konkurrerar med andra krav som människor har på stadens ytor.
Krav på boende och arbetsmiljö. Parkering blir därmed en
fastighets- och privatekonomisk fråga av betydelse. Det finns
inte fysisk möjlighet att planera en storstad så att alla kan parkera
sin bil där de önskar, vid ett givet tillfälle.
För att hantera de givna förutsättningarna behöver en stad
välja ett antal kompletterande riktlinjer och åtgärder inom
parkeringsområdet. Den goda nyheten är att det faktiskt finns
ett antal nya åtgärder.

• Cash out – anställda ges möjlighet att välja mellan att ta bil till
arbetet eller att få en daglig kontant ersättning om de cyklar eller
åker kollektivt till jobbet. Ersättningen motsvarar hela eller delar
av vad en bilplats kostar företaget i kapital och drift per år.

1. Beräkningen baseras på 817 000 personbilar i trafik och 20–25 kvm per
p-plats. Varje bil har en p-plats hemma och ett antal platser som servar bilen vid en resa. I beräkningsexemplet används 3 p-platser totalt per bil (se
Shoup 2005 sid 209).

• Regionalt lagkrav på att bilägare visar certifikat på att de hyr
en parkeringsplats vid bostaden innan bilinköp (tillämpas i
bl.a. Japan!).
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• Flexibla parkeringstal – lägre p-normer där byggherren väljer
att tillhandahålla positiva mobilitetstjänster, som bilpool vid
nybyggnad av bostäder.
• ’Bilfritt’ byggande, – lägenhetsbyggnation utan parkeringsplatser där boende ej har rätt till gatumarksparkering/subventionerad boendeparkering. Vill man äga bil får man köpa eller
hyra en p-plats på öppna marknaden.
• Parkeringsreservat – innebär att man i en ny stadsdel bygger
lite parkering i taget så att marknaden inte översvämmas av
parkering som därmed subventioneras ekonomiskt,
• Koldioxid-differentierade avgifter för boendeparkering – i
syfte att snabbare implementera ny fordonsteknologi.

straff eller belöning?
Några av åtgärder ovan har lovande och dokumenterade effekter. Andra åtgärder som framstår som främmande för svensk
bilkultur. Det gäller till exempel krav på parkeringscertifikat
som i Japan. Effekterna av de fyra första åtgärderna ovan verkar
lovande när de genomförs på rätt plats.’Bilfritt byggande’ med separata marknader för boende och bilparkering är en fungerande
praxis i flera länder, om än i begränsad skala.

Nyckel till trängselproblematiken
Parkeringspolitiken spelar roll för hur problem kan lösas. Avgifter
för dem som idag har av arbetsgivaren betald bilparkering skulle
minska trängseln i biltrafiksystemet i Stockholm. Minskningen
skulle vara i samma omfattning som trängselavgifterna. Förklaringen ligger i att p-avgifter flyttar över en viss del resande till
kollektivtrafik . Där efterfrågan överstiger utbudet kan sådana
åtgärder faktiskt också underlätta för den som saknar ett rimligt
kollektivtrafikalternativ. Detta genom att en bilberoende person
enklare kan hitta en parkering nära sitt mål, dock till en avgift.

Hot mot säkerheten
Hur vi hanterar parkering är förstås av betydelse för människors
säkerhet. Figur 2 illustrerar detta. Bilden är tagen sommaren
2012 på Vasagatan i Stockholm. Vid denna tid försämrades dagligen flera hundra pendelcyklisters komfort och säkerhet av att
cykelfältet upphör ett 30-tal meter för ett fåtal (troligen illegalt)
parkerade personbilar.

Försiktiga styrmedel
Ett av de avgörande hindren för att oftare använda parkeringen
som instrument i planeringen är antagligen dess kraftfullhet. Parkering påverkar resandet. Av vissa ses det som en möjlighet. Andra
uppfattar det som ett hot. Det finns säkert tillfällen då man bör
vara försiktig med att använda olika parkeringsstyrmedel.
I Sveriges tre storstäder är farhågorna inför olika parkeringsåtgärder ofta överskattade. Den ekonomiska nyttan är ofta underskattad.

Orättvisor
Lite mer optimism skulle inte skada. Men för att bevisa att ett
visstparkeringsinstrument är olämpligt att använda behövs data
om varje specifikt fall.

FoU-projektet Parkering i storstad har haft som syfte är att vidareutveckla metodik för hantering av parkering i större städer.
Projektet finansieras av Trafikverket. Arbetet har hittills resulterat i
fem delstudier. Denna artikel summerar några av resultaten.

Ett i exempel på vad man kan visa med parkeringsdata är en
studie över Götgatan i Stockholm (Envall 2012). Götgatan mellan Ringvägen och Medborgarplatsen är ett viktigt handelsstråk
med många butiker och restauranger, inkl. flera möbelaffärer.
Hur används då de ca 100 gatumarks-parkeringarna under den
för handeln viktiga lördagsshoppingen? Det visade sig att mer än
40 % av parkeringarna fylldes av bilar parkerade mer än fem timmar under lördagsförmiddagen. Bilarna fanns på plats redan kl.
08.00-08.30, d.v.s. minst en halvtimme före det att de allra flesta
butiker i t.ex. Ringen köpcentrum öppnar. Få av dessa p-platser
gynnade alltså detaljhandeln eftersom de användes av andra än
butikskunder, t.ex. anställda och gäster på närliggande hotell.
Jag gissar att om någon utan data fört fram att nya p-avgifter
sannolikt skulle öka försäljningen hos flera butiker på Götgatan
så skulle denna person blivit betraktad som mindre klok. Men
parkeringsfrågan är ofta kontraintuitiv.

Genomförande
En parkeringsanläggning står oftast betydligt längre än 30 år.
Det illustrerar betydelsen av en klar vision av hur parkeringen
ska fungera i en stad. Viktiga frågor är vilken plats parkeringar
ska få ta och hur de ska finansieras. Genomför sedan åtgärder
som positionerar staden och regionen rätt i förhållande till övergripande och långsiktiga mål.
Så till sist, om det inte redan är tydligt. Min slutsats är att ny
kunskap om bil- och cykelparkering hos samhällsbyggande aktörer är ett bra sätt att bygga bättre städer. <<
Pelle Envall är konsult och doktor i trafikplanering.

Referenser
Envall P. (2012) Framkomlighetsstrategi: Metodutveckling
för parkeringsutredning på huvudgator –Med underlag för
pilotprojekt Götgatan. Rapport åt Stockholms stad daterad
2012-05-25.
Kågeson P. (2003) Minskad trängsel genom förändrad parkeringspolitik. PM 15:2003. Regionplane-och trafikkontoret,
Stockholm
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Notiser
Ros och ris till Annedal
Föreningen Kvinnors Byggforum delar sedan många
år ut ros och ris-priser i samband med de nationella
bomässorna.
I år gick rosorna till Daniel Larsson, projektledare på
Stockholms stadsbyggnadskontor, landskapsarkitekterna
Anna Haraldsson och Jette Harboe på Stockholms exploateringskontor samt landskapsarkitekt Bibbi Leine på
Landskapslaget, för planeringen och genomförandet av
en mängd fina offentliga platser, mellanrum och parkrum
i bostadsområdet Annedal.
”Tillsammans har de på ett framgångsrikt sätt tagit
vara på platsens förutsättningar. Bevarandet av befintliga
miljöer såsom ekskogen i Annedalsparken, återanvändandet av murstenar – omplacerade längs det centrala
gångstråket – och breddandet av Bräkneån är tydliga
exempel på detta.”
Riset gick till Stockholms stadsbyggnadskontor och
exploateringskontor för att ha skapat ett alltför homogent område. Området riskerar att bli segregerat då
det i dagsläget inte finns lägenheter anpassade varken
för unga eller för äldre. Dessutom saknas arbetsplatser
och kommersiell verksamhet. Särskilt anmärkningsvärt
är att Annedal helt saknar lokaler för matbutiker vilket
tvingar de boende till bilberoende.
”Vi anser att ingen tagit ordentligt ansvar i frågor
om integration, resande och närservice för att bygga
ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle”, skriver
Kvinnors Byggforum.

Drömmen om den nya staden
Jonas Lindström, doktorand i sociologi, har skrivit en
avhandling om stadsförnyelsen i Riga efter Sovjettiden.
Han har undersökt hur drömbilder av en ny tid formas
av historien såväl som framtiden och hur detta avspeglar sig i stadens landskap.
Utgångspunkten i Jonas Lindströms avhandlingsarbete är de drömbilder som påverkar den pågående
förnyelseprocessen i städerna i det forna Östeuropa.
Dessa drömbilder, eller fantasmagorier som de kallas,
avspeglas i städernas landskap med sina hus, vägar,
skyskrapor och köpcenter. Med Lettlands huvudstad
Riga som exempel vill Jonas Lindström belysa stadsförnyelse ur ett historiskt sociologiskt perspektiv.

Två världskrig förändrade staden
I sin avhandling visar Jonas Lindström hur uppfattningen om staden, själva fantasmagorierna, manifesteras i
Rigas pågående förändring. Han illustrerar hur arbetet
med stadens förnyelse blottar drömmarna om staden
och hur dessa drömmar tolkas i relation till det förflutna, nutiden och framtiden.
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Kvinnors Byggforum är ett riksomfattande nätverk
för kvinnor inom byggbranschen där vi diskuterar
plan- bygg- och förvaltningsfrågor ur ett maktkritiskt perspektiv. Föreningen har sedan 1985 delat
ut pris för bästa och sämsta projekt i samband med
bostadsmässorna i Sverige.
Veta mer? www.kvinnorsbyggforum.org eller kontakta oss
på info@kvinnorsbyggforum.se.

Jonas Lindström valde Riga som konkret fall för att
staden på ett unikt sätt genomgått genomgripande
förändringar under 1900-talet. Rigas historia präglas av
tvära kast, där de två världskrigen utgör tydliga brytpunkter. Både drömbilderna och problemen blir tydliga här, i en stad som underkastats främmande makter
och präglats av vitt skilda politiska system.

Svårt att bygga nytt på något gammalt
Han menar att det finns en inbäddad problematik med
all stadsförnyelse. För det första finns det erfarenheter av
det förflutna som påverkar hur man bygger staden. För
det andra finns förväntningar på nuet och på framtiden.
Problemet uppstår när man ska försöka bygga
något nytt på en gammal kvarvarande infrastruktur
– i en stad kan man inte bara riva allt som bär på historien eller står för något gammalt. Det leder till en
paradox när historien krockar med de drömmar man
bygger upp om den nya staden.
– Att bygga om staden går så mycket trögare än att
till exempel byta politiskt system. Det är svårt att avföra en tidsperiod rent fysiskt, men man vill göra det
så snabbt som möjligt mentalt, säger Jonas Lindström.

Kalendarium
SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN KT

Datum

start

slut

Adress

Stad/Land

Plats

2012
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

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

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag

7 dec

Umeå

2013
Stadsbyggnadsdagarna 2013

6–7 feb

Ledarutbildningsdagar 2013

mars

IFME GBoD meeting

7–11 april

Årsmöte Island

8–9 maj

Miljö & Teknik / Kommunalteknik

13–15 maj

Årsmöte FKT

16–18 maj

NKS-möte

18 maj

Gatukontorsdagar 2013

21–23 maj

Trädgårdsgatan 9

Lantmäteridagarna 2013

22–23 maj

Norra Hamngatan 12

KommunalTeknik 2013

sept

Stockholm

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte

20–21 sept

Danmark

Ringsted

IFME GBoD meeting

8–9 nov

Island

Rejkjavik

NKS-möte

7 nov

Island

Rejkjavik

Nyköping
Charlotte, North Carolina

USA

APWA Snow Conference
Island

Telenor Arena

SATS möte

Fornebu/Oslo

Norge

Jyväskylä

Finland

Jyväskylä

Finland

Skövde

Skövde Kulturhus

Göteborg

Wallenstamsalen

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

3.600 inköpare och beslutsfattare i 290 kommuner
läser varje nummer av Stadsbyggnad.
Vill du påverka dem att välja din produkt eller tjänst?
Kontak ta annonsavdelningen
Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
Mail: info@irmermedia.com
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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.
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 LINKÖPING
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.
För mer info och anmälan se: esri.se/anv2012

WEBB esri.se

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

