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Allt var inte bättre förr
D

en n ya s ta d en är så mycket mer än den ålderstigna medeltida staden, eller den nästan ”nya”
stenstaden från 1800- och 1900-talets början.
Hur omhuldade dessa stadstyper än är av vissa professionella stadsbyggnadsdebattörer!
Vissa tycks mena att allt som byggts under
1900-talet har varit till nackdel för dagens svenska
befolkning. Några prisar 1600-talets stadsbyggnadsmönster som ideal för hur staden skulle ha byggts
ut - och även hur den borde byggas idag.
Men Sveriges befolkning har ökat väsentligt sedan
1600-talet och Sverige har successivt omvandlats till
en demokratisk stat, där medborgarna själva väljer hur
och var de vill bo. Maskinåldern har gett oss rinnande
vatten och avlopp samt en fantastisk infrastruktur för
vårt motoriserade rörelsemönster.
Till detta kommer en strukturomvandling av näringslivet och handelns omvandlingar som skapat ständigt
nya distributions- och inköpsmönster under 1900-talet.
Varuhus, grannskaps- stadsdels- och regioncentrum
och en utbredd externhandel är de nya templen. På
1600-talet fanns det på sin höjd några småbutiker förutom marknaderna på torget som försörjde den tidens
befolkning, som gick eller tog sig fram med hjälp av
någon av våra fyrfotade kompisar. Infrastrukturen för
vatten, avlopp och avfall var knappt påtänkt.
Under 1900-talet har de traditionella historiska
stadstyperna kompletterats med det industriella
stadsbyggandet i form av förorter med bostäder för

både högre och lägre socioekonomiska klasser. I det
moderna förortsbyggandet ingår både Saltsjöbadens Solsida och det inte fullt så soliga Tensta.
Utmaningen för dagens stadsbyggare är därför
att hitta demokratiska lösningar som sammanfogar
alla utspridda stadsbyggnadsdelar med bostäder,
arbetsplatser, handel och rekreation, till ett fungerande stadslandskap för dagens och morgondagens
befolkning. Ett stadslandskap där infrastruktur för
trafik och teknik tillgodoser människors livsstil och
förväntningar på framkomlighet. Där det finns god
bebyggd miljö för vardag och fest, plats för vårt kulturhistoriska arv och tillgång till natur för rekreation
och återhämtning runt knuten.
Är inte detta en utmaning för medlemmarna i Kommunaltekniska föreningen att samlas kring – både
som teoretisk tankefigur och praktisk yrkesvardag?

Agneta Sundberg
Vice ordförande i kommittén för
hållbart samhällsbyggande
Ansvarig utgivare Stadsbyggnad
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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-R
Ärende

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!

Tekis-G
Generella

En kontakt med Tekis visar vägen.

Tekis-VM
Vatten och mark

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.

Staden som inte

Delar av gatukommittén i kommunaltekniska föreningen besökte Barcelona under två intensiva dagar i
september. Vi träffade representanter från Barcelona
stad som berättade om stadens offentliga förvaltning.
Deltagare från gatukommittén: Per Olsson, Göteborg,
Ingrid Persson, Malmö, Håkan Bergeå, Borlänge, Soi
Almqvist, Stockholm, Hans Andersson, Skellefteå samt
Tommy Carlqvist, Köping.
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kan växa

Inklämd mellan berg och hav, är Barcelona, näst
efter Paris, Europas mest tättbefolkade stad, med
tre miljoner invånare i hela Stor-Barcelona.
Av Sofi Almqvist

B

arcelona är Kataloniens huvudstad och
Spaniens näst största stad med 1,6 miljoner invånare i centrala staden och 3 miljoner invånare
med förstäderna inräknade. Det gör Barcelona
till Europas näst mest tätbefolkade stad efter Paris och
det beror främst på stadens placering och inramning
vid kusten mellan floder och berg i väster.
Staden bestod ursprungligen av ett antal olika byar
som genom åren har byggts ihop till det som man idag betraktar som staden Barcelona. Stora delar av stadskärnan
är historisk och grunden till gatustrukturen är hundratals
år gammal. Det gör att det är svårt med att komplettera
och utveckla staden med modern trafikplanering.
Staden arbetar efter devisen morot och piska – genom
flytta kapacitet från biltrafiken till fotgängare och cyklister försöker man förändra bewteendet hps trafikanterna.
Man har jobbat mycket med att dels ta bort trafik på
vissa ytor, dels anlägga delade ytor där högsta tillåtna
hastighet är 10 km/h.

Fotgängarkultur

Ett underjordiskt sopsugssystem
med flera hundra inkast gör att
stadsborna slipper dålig lukt från
containrar ovan jord.

Med sin koncentrerade citykärna inbjuder Barcelona till
promenader och en stark fotgängarkultur har vuxit fram.
Sedan 2007 försöker kommunledningen öka cyklandet
genom att bygga ut cykelinfrastrukturen, cykelfält, cykelparkering och stimulera till minskat bilanvändande.
Den offentliga förvaltningen i Barcelona har satsat
stort på hyrcykelsystem, som ett led i att öka andelen cyklister. Kommunen är huvudman för hyrcykelsystemet
vilket är ovanligt. De har inte heller någon sponsring
genom reklam på cyklarna, eftersom de vill visa att man
satsar på cykling och för att man vill ha full rådighet över
hur cyklarna placeras och hanteras.
Parkeringsavgifter finansierar istället till stor del
hyrcykelsystemet och bilparkeringsplatser har tagits i
anspråk för att skapa utrymme åt cyklarna. Topografin i Barcelona gör det besvärligt att flytta hyrcyklarna.
Många tar cykeln från de höga delarna i bergen runt
staden ner till stadskärnan på morgonen. Det är ett
stort jobb att transportera tillbaka cyklarna.
Det finns ca 400 stationer med hyrcyklar runt
om i Barcelona och 120 000 registrerade användare.
Hyrcykelsystemet består av 6000 cyklar och 50 000
använder dessa cyklar varje dag. Den höga användningen ger även ett stort arbete med reparation och
underhåll av cyklarna. Varje dag utförs ca 800 reparationer på hyrcykelsystemets depåer. Att en cykel
behöver underhållas indikeras genom att användaren
vid starten har tre minuter att kolla av om cykeln är
hel eller behöver åtgärder.
När en cykel har avböjts tre gånger blockeras den
från systemet och tas in för reparation. Användarna
står för ca 26% av kostnaderna och resten står staden
för. Att ta del av systemet och registrera sig som användare kostar 44 euro/år. Korta cykelturer är gratis,
men om man använder cykeln mer än två timmar i
sträck, kostar det sju cent per halvtimme och man får
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använda cykeln maximum två timmar. Om en användare missköter sig så blockeras personen från systemet.
Barcelona satsar på på miljövänliga bränslen - bland
annat drivs bussar och sopbilar med biogas. Fordon
för offentlig skötsel drivs på el. Fordon som drivs med
miljövänliga bränslen får parkera gratis inom staden.
Det finns ca 120 elladdningsstationer inom staden.
Laddningsstationerna sätts upp av elbolagen, men tas
sedan över och drivs av staden. Två timmars laddning
är utan kostnad för användaren.

Luktar illa

Barcelona i siffror
3 000 trafikljus
15 000 övergångsställen
155 000 träd
150 000 ÅDT på de större vägarna
20 000 ÅDT på de mindre vägarna
30–40 dödsolyckor i trafiken per år
8 miljoner trafikrörelser per år
Fördelning av transporter:
20 % bilar
47 % gångare och cyklister
33 % offentliga tranportsystem
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I Barcelona används till stora delar containersystem
för insamling av avfall. Det har dock vissa nackdelar.
Det fungerar inte så bra i värmen, utan skapar dålig
lukt och andra olägenheter. Det tar även stor plats
gator från gemensamma ytor.
Invånarna tillbringar en stor del av dagen utomhus på
allmänna platser. Gatan är Barcelonabornas vardagsrum
och det ställer det stora krav på renhållningen. Containrarna töms varje dag för att minska problemen...
Under 2006 började man bygga sopsugsystem och
nu finns åtta centralsugsystem, som tar hand om avfall
inom en radie av 1 800 m för varje system. De fraktioner
som finns är organiskt avfall och brännbart avfall.
Soporna slängs ner i inkast som går till en förbehållare och systemet suger sedan soporna till den centrala
anläggningen under natten. I den centrala sopsugsanläggningen separeras avfallet från luft och komprimeras
så mycket som möjligt. De samlas upp i stora behållare
som transporteras till biogasanläggning eller förbränning.
Varje sopsugssytem har fyra hundra inkast och staden har
som riktlinje att invånarna ska ha maximalt 50 m till ett
sopsugsinkast eller till en container.
Parc de la Ciutadella är en centralt belägen stadspark
i Barcelona. Parken har ett ursprung som militärt område och grundades 1880. Den ritades av arkitekten Josep
Fontseré och den stod klar 1954. Bevattningssystemet
som används i parken hämtar vatten från de omgärdade
bergen, uppsamling av regnvatten och till viss del grundvatten. I parken arbetar tio personer med skötseln och
på kvällen låses parken för att förhindra vandalisering.
Parken har ett speciellt gräs som tål torka.
Alla gröna allmänna ytor sköts av staden för att behålla
gröna lungor i de centrala delarna. I Barcelona finns totalt
155 000 träd som kontrolleras och vattnas regelbundet för
att de ska överleva. Träden i de centrala delarna är särkilt
tåliga arter som klarar både torka och påkörning. <<
Sofi Almqvist enhetschef trafik Exploateringskontoret
Stockholms stad

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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Asfaltera grönt!
Den ”gröna” asfalten har bland annat använts
vid bygget av motorvägen mellan Enånger
och Hudiksvall – utan synlig rökutveckling.

I Sverige produceras ungefär sju muljoner ton varmasfalt årligen. Nu övergår ally fler företag och kommuner
successivt till denna sk gröna asfalt, som kan läggas vid betydligt lägre tenperaturer och som därmed är
mindre energikävandde – och dessutom fri från giftiga rökgaser.
Av Jens Busch, frilansjournalist Foto: Roger Lundberg

NCC

övergår nu alltmer till sin patenterade
Green asphalt som vägbeläggning. I region norr,
där asfalten utvecklades, står den nu för omkring 30 procent av
bolagets asfalteringar. Den ”gröna” asfalten tillverkas och läggs
vid betydligt lägre temperatur än konventionell varmasfalt och
är därför mindre energikrävande och den avger inte lika mycket
potentiellt hälsofarliga gaser.
– Det var främst av arbetsmiljöskäl som vi arbetade med att ta
fram en asfalt som kunde tillverkas och läggas vid lägre temperaturer,
berättar Nils Ulmgren, tidigare utvecklingschef vid NCC Roads.
Ett problem med så kallad kallasfalt, som vid läggning har en
temperatur under 100 grader, är att fukten från stenmaterialet
inte förångas utan blir kvar i asfalten. Det försämrar asfaltens
egenskaper och förkortar livslängden. Lösningen för NCC blev
att utveckla metoden med att skumma bindemedlet bitumen
innan stenmaterialet blandas in.
Skumning innebär att vatten och luft blandas in i bitumen under
högt tryck. Eftersom bitumenet vid skumningen har en temperatur
på 175 grader förångas vattnet explosivt när trycket sänks, vilket gör
att bitumenet expanderar omkring 20 gånger och bildar ett skum.
Det innebär att viskositeten minskar, bitumenet blir alltså mer lättflytande, samma effekt som vid upphettning.

Lägre temperatur
– Det här gör att man i den efterföljande inblandningen av stenmaterial kan arbeta vid betydligt lägre temperatur, 120 grader i stället för
normala 160 grader. Och vid läggningen håller asfalten omkring 100
grader mot 140–150 grader normalt, säger Roger Lundberg vid NCC
i Umeå, där den ”gröna” asfalten utvecklats i samarbete med Nynäs.
Vid de lägre temperaturerna avger bitumenet inte lika mycket
lättflyktiga ämnen, som aromatiska kolväten, vid tillverkning, transport och läggning, vilket är en stor fördel ur arbetsmiljösynpunkt.
Den lägre temperaturen gör också att bitumenet oxideras mindre
och därför får längre livslängd, enligt NCC:s mätningar.
10
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Energiförbrukningen minskar
Dessutom minskar energiförbrukningen vid tillverkningen
med 20–30 procent.
– Det medför i sin tur att utsläppen av koldioxid också minskar
med 20–30 procent, medan kväveoxid, svaveldioxid och kolmonoxid minskar med 30–70 procent, säger Nils Ulmgren.
Det mesta av det vatten som tillsätts vid skumningen förångas
direkt, kvar blir mikroskopiska vattendroppar i bitumenet. Vid
läggningen återstår cirka 0,1 procent av det tillförda vattnet.

Löste problem
Skumning av bitumen är ingen ny metod, men tidigare har man
haft problem med bearbetbarheten hos asfalten, vilket ledde till
kvalitetsproblem. Det NCC har gjort är att utveckla metoden.
–Vi använder precis samma bitumen och samma ballast som i
konventionell asfalt men vi har förändrat produktionskedjan på
flera sätt. Förutom själva skumningen tillför vi stenmaterialet på
ett annat sätt, i en annan ordning. Vi har också ny typ av vidhäftningsmedel, en fettsyra, berättar Roger Lundberg.
Metoden med skumning medför också, enligt NCC, att större andel återvunnen asfalt kan blandas in i ny asfaltmassa.

Asfaltverk byggs om
NCC bygger nu om allt fler av sina asfaltverk och idag kan
Green asphalt tillverkas vid ett 20-tal anläggningar i Norden.
Asfalten har bland annat använts vid bygget av 24 kilometer
E4-motorväg mellan Enånger och Hudiksvall som öppnades
för trafik förra hösten. Och nyligen byggdes 28 kilometer ny
väg mellan Mjölby och Motala med den nya asfalten.
Totalt produceras omkring 7 miljoner ton varmasfalt i landet. NCC:s andel är cirka 35 procent, därav är 5–10 procent
Green asphalt. <<

Hur många bilar blir det?

Nytt sätt att mäta trafikalstring
Planerare som ska räkna på trafikalstring vid nyexploatering eller förändringar i befintlig miljö har en
svår uppgift. Hur mycket biltrafik kommer att genereras? Hur är det med de andra trafikslagen? Hur kan
man som planerare påverka trafikmängder och färdmedel? Med Trafikverkets verktyg för trafikalstring
blir skattning av alstrad trafik en enkel och naturlig del i planeringen – även i tidiga skeden.
Av Elin Sandberg och Emeli Adell Foto: Barbro Larson
Trafikalstringsverktyget är ett webbaserat, kostnadsfritt verktyg
som erbjuder ett enkelt och dynamiskt sätt att skatta antalet resor
som aktiviteterna i ett område ger upphov till. Skattningarna bygger
på den senaste kunskapen om trafikalstring och inkluderar, förutom bil, resor med cykel- gång- och kollektivtrafik, vilket ger dig ett
bra underlag vid planering och utformning även för dessa grupper.
Dessutom tar verktyget hänsyn till i vilken typ av kommun och var
i kommunen det aktuella området ligger.
Verktyget är testat och utvärderat på verkliga projekt av trafikplanerare, trafikingenjörer, planarkitekter och trafikanalytiker i kommunal, statlig och konsultverksamhet med mycket goda resultat.
Osäkerheten i skattningarna illustreras tydligt och användaren får
hjälp att förstå verktygets begränsningar, så som risk för överskattning av antalet resor i områden med mycket funktionsblandning.
Traditionellt har skattningar av trafikalstring fokuserat på biltrafik och allt som oftast har skattningarna blivit olika beroende på
vem som räknar, vilka formler, forskningsresultat och erfarenheter
som används och vilka som glöms bort. Gång-, cykel- och kollektivtrafik har sällan inkluderats. Eftersom verktygets skattningar
baseras på den senaste kunskapen om trafikalstring, som dessutom
enkelt kan uppdateras, får alla tillgång till samma kunskap och osäkerheten beroende på vem som gör beräkningarna minskar.
För dem som vill finjustera färdmedelsfördelningarna ytterligare erbjuder verktyget en möjlighet att komplettera med information om kollektivtrafik, parkeringsförhållanden, gång- och
cykelvägnätet, eventuella Mobility Management-åtgärder mm.
Verktyget omsätter då forskning som visar vilka färdmedelsförändring man kan förvänta sig genom konsekventa satsningar på
olika färdmedel, inklusive Mobility Management.
Förhoppningen är att Trafikalstringsverktyget ska bidra till
att skillnaden mellan olika trafikalstringsprognoser blir mindre
och att kunskapen om hur man med planering påverkar trafikalstringen blir större. Med ökad förståelse av hur lokalisering och
olika typer av verksamheter påverkar kan planeringen, även i ett
tidigt skede, styras på ett effektivt och medvetet sätt. I verktyget
framgår effekter av exploatering på olika ställen i kommunen på
ett tydligt sätt, likaså hur olika typer av markanvändning och
boendetäthet påverkar antalet resor och färdmedelsfördelningen. Med verktyget blir det enkelt och naturligt att inkludera trafikalstring som en del i planeringen.
Sammanfattningsvis – verktyget ger alla tillgång till den senaste kunskapen om trafikalstring, minskar arbetsbördan för
planerare, ökar kunskapen om hur och vilken trafik uppkommer
och möjliggör frågor som ”vad händer om…?” på ett helt nytt
sätt än förr. Gå in och testa och se om du håller med! Du hittar
Trafikalstringsverktyget på https://applikation.trafikverket.se/
trafikalstring/ . <<

Elin Sandberg Trafikverket
Emeli Adell, projektledare, Trivector
STADSBYGGNAD 6 · 2012
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Smarta resval styr
Välkommen till Europas största konferens om Mobility Management i Gävle 2013. 29–31 maj kommer deltagare från Sverige och
hela Europa att samlas i Gävle för att diskutera hållbart resande
vid konferensen ECOMM 2013 – European Conference on Mobility Management. Årets tema är “Smart choices require easy access – making sustainable transport a part of everyday life".
Konferensen är ett utmärkt tillfälle för alla som är intresserade av mobility management och hållbart resande att ta del
av den senaste forskningen inom området och lyssna på presentationer om konkreta exempel inom hållbart resande och
stadsutveckling som genomförts över hela Europa.
– Värdskapet för ECOMM 2013 är resultatet av en långsiktig
regional satsning på hållbart resande som startade redan 2001 i
Landstingets Gävleborgs regi. ECOMM ger ökade möjligheter för
alla som arbetar med hållbart resande inom Gävleborgs län och
i Sverige att visa upp sitt arbete och sitt engagemang, säger UllaKarin Enbom, projektledare för ECOMM.
Bakom ansökan står Gävle kommun, Region Gävleborg
och Länsstyrelsen Gävleborg. Övriga partners är Trafikverket,
Landstinget Gävleborg, Högskolan i Gävle, Swedbank, Biogas
Mitt, Stadsbussarna, Gävle Dala Energikontor, Energimyndigheten, Gävle Energi, Future Position X, Mellansvenska Handelskammaren och Smart City Arena.
– Att vi är många som samverkar är en framgångsfaktor, både
när det gäller att anordna konferenser och att skapa en hållbar trafikutveckling, säger Helena Werre Trafikchef, Gävle kommun.
12
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Det är 17:e gången som konferensen anordnas och det är tredje gången som konferensen äger rum i Sverige. Tidigare svenska
värdstäder är Karlstad 2003 och Lund 2007. De senaste åren har
Frankfurt, Toulouse, Gratz, San Sebastian och London stått som
värdar. Omkring hälften av deltagarna brukar komma från det
land där konferensen arrangeras.

En attitydfråga
Mobility management är ett koncept som sammanfattar olika åtgärder med syfte att påverka färdmedelsvalet egentligen innan resan
påbörjats. Främst handlar åtgärderna om information och beteendepåverkan för att främja, stödja och underlätta ett hållbart resande
En ofta använd definition av mobility managment är ”… ett
koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden”.
Konceptet har utvecklats på europeisk nivå, främst i ett
antal EU-projekt och inom ramen för samarbetsplattformen
EPOMM, European Platform on Mobility Management.
Sverige har under många år medverkat och varit drivande i
utvecklingen av området genom en rad olika initiativ. Mer
information om mobility management finns att läsa på www.
mobilitymanagement.se liksom på hemsidan för det svenska
nätverket www.SWEPOMM.se. <<

Text: Christoffer von Bothner
Foto: Ingegerd Krantz

OBS! Call for papers 10 dec!

Bilderna visar hur våra resval påverkar användningen av yta i staden. Vi
tar olika mycket plats i gaturummet
beroende på val av färdmedel.

Under hösten utannonseras ”Call for papers”
via konferensen hemsida. Där finns beskrivet
hur man går tillväga för att lämna in egna
förslag på ämnen att föreläsa om under konferensen. Läs mer på hemsidan, sista dag att
skicka in sitt bidrag är den 10 december!

stadsutvecklingen
Fyra steg mot smart resande

Stora vinster

Mobility management handlar till stor del om att
påverka och effektivisera resandet.

Det finns många vinster med att arbeta med
mobility management-åtgärder. Dels i form av de
vinster som en ökad andel hållbara resor innebär
generellt det vill säga minskade koldioxidutsläpp,
minskade utsläpp av hälsopåverkande ämnen och
buller, färre olyckor, minskad trängsel och en friskare befolkning. Dels i form av ekonomiska vinster;
att kontinuerligt arbeta med åtgärder inom mobility management innebär att dyrare investeringar
i fysisk infrastruktur ofta inte blir nödvändigt eller
kan minskas. För företag kan vinsterna exempelvis
vara lägre kostnader för tjänsteresor och parkering,
men även konstaterat friskare personal i form av
lägre sjukfrånvaro på grund av ändrade resvanor.

Fyrstegsprincipen
Steg 1 – Tänk om: Åtgärder som kan påverka behov
av transporter och val av transportsätt
Steg 2 – Optimera: Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon
Steg 3 – Bygg om: Begränsade ombyggnadsåtgärder
Steg 4 – Bygg nytt: Nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder
Exempel på aktiviteter och åtgärder
• Kampanjer för att öka resandet till fots, med
cykel eller kollektivtrafik
• Arbetsplatsåtgärder i form av subventionerat
kollektivtrafikkort för de anställda
• Skolreseplaner som beskriver hur skolan ska
arbeta för och uppmuntra att fler elever ska gå,
cykla eller åka med kollektivtrafiken till skolan
• Bilpool i bostadsområden för att minska behovet av egen bil

Välkommen till Gävle den 29–31 maj 2013!
Läs mer på www.ecomm2013.eu
För vidare information:
Ulla-Karin Enbom, projektledare för ECOMM 2013
026- 15 34 03, ullakarin.enbom@gde-kontor.se

Läs mer på trafikverket.se
STADSBYGGNAD 6 · 2012
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Skånska Oceanen
Okonventionellt tänkande och oprövade lösningar är förutsättningar för Helsinborgs gigantiska stadsbyggnadsprojekt Oceanhamnen. Bland annat måste bullret i området definieras om från industribuller
till vägtrafikbuller för att göra det lättare att hantera.
Av Bitte Nord, frilansjournalist

H

elsingborg väjer inte för svåra utmaningar
när ambitionen är att bygga mer stad vid havet. Nästa
stora stadsutvecklingsprojekt gäller Oceanhamnen
och måste samspela med landets näst största containerhamn, färjeförbindelsen Helsingborg-Helsingör, men också med
biogasanläggning, reningsverk, värmekraftverk, järnväg och en
strid ström av farligt godstransporter.
En "urban arkepelag" växer fram ur hamnmiljön. På de långa,
breda hamnpirerna, som inte längre tjänar sitt syfte, ska bostäder
och kontor byggas. Kanske bebyggs också konstgjorda öar i hav och
hamnbassänger. Ett havsbad i en av bassängerna, en småbåtshamn
i den andra och cykel-och gångvägar över vattnet in mot Helsingborgs stadskärna är visionära inslag i projektet. Stadsplanerarna vill
krama varje droppe ur värdet av det vattennära läget.
Vatten ska inte bara vara en visuell tillgång utan också inbjuda
till bad och båtturer. Annars kommer vattnet knappast fler än

14
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de boende till godo, befarar planerarna. Poängen med en badplats
och en marina är att de inbjuder boende i andra stadsdelar att
söka sig till Oceanhamnen.

Minskade sociala klyftor
Ett av syftena med stadsutvecklingsprojektet är att det ska ge
tillbaka det havsbad som helsingborgarna förlorade i början
av 1900-talet på grund av utbyggnaden av hamn och järnväg,
men framför allt överbrygga rådande fysiska och mentala barriärer mellan norr och söder.
Strax bortom den ena pirens ände ligger i dag terminalen
för färjetrafiken Helsingborg–Helsingör. Det är en av världens
mest trafiktäta färjeleder med avgångar och ankomster varje
kvart. Färjornas motorer hörs oavbrutet och på väg in till och
ut från terminalen passerar de nära piränden och den bebyggelse som är tänkt att ligga där.

Längs med piren med bara en hamnbassäng emellan finns det s
k uppmarschområdet för färjeläget. Alla fordon, som färjas till eller
från Helsingör, slussas fram här. Med åtta miljoner resenärer om
året blir flödet av personbilar, lastbilar och bussar på uppmarschområdet mycket stort. Tätt inpå uppmarschområdet löper järnvägen för den samlade Västkusttrafiken.
Västhamnen som tar emot containerfartyg och den till hamnen kopplade kombiterminalen är influensområde med risk för
negativ påverkan på den nya stadsdelen. På något större avstånd
från de bostadskvarter som byggs först ligger kraftvärmeverk,
biogasanläggning och reningsverk.

Extraordinära förutsättningar
Förutsättningarna för ny bebyggelse, särskilt bostadsbebyggelse är
extraordinära både på gott och ont. Den omedelbara närheten till
havet och hamnmiljön med sina strukturer från hundra års verksamhet attraherar. Nuvarande verksamheter, som kommer att bestå
under överskådlig tid, kan ha motsatt effekt med störande luft- och
luktproblem som hot mot samexistensen med boende. Framför allt
är det ljudstörningarna som är den komplicerande faktorn.
– Det här är det mest komplicerade stadsbyggnadsprojekt jag
varit med om, konstaterar Björn Bensdorp - Redestam planchef
vid stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.
Buller från de befintliga hamnverksamheterna är av den
arten och omfattningen att Oceanhamnen egentligen är ett
omöjligt projekt. I alla fall om man beaktar gällande krav på
skyddsavstånd till bostadsbebyggelse. Stadens expansion in i
hamnen förutsätter ett okonventionellt tänkande kring bullersituationen. Och hittills oprövade lösningar.
I dag är allt buller inom hamnområdet – även det som alstras av
bilar och färjor – definierat som industribuller. Det lägger sannolikt hinder i vägen för bebyggelse i de mest attraktiva lägena.

På rätt spårväg
med Tyréns
Tyréns har mångårig erfarenhet av utredning,
planering och projektering i spårvägsprojekt.
Tillsammans med andra kompetenser såsom
stadsutveckling, landskapsarkitektur, miljö,
akustik och ljusgestaltning gör vi helhetslösningar från idé till spår.

Hitta kunskap om spårväg på
www.tyrens.se/sparvag

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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Men om man får som man vill i Helsingborgs rådhus kommer fordonsljuden från uppmarschområdet och motorbullret från färjorna
att hamna i en mer hanterbar ljudkategori. Helsingborgs stad har
med stöd av Helsingborgs Hamn begärt att bullret i de här delarna
ska klassificeras som vägtrafikbuller. Motivet för en omdefinition
av färjebullret är att färjorna går så ofta att H-H-leden bör kunna
betraktas som en vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Juridiskt finlir
Industribuller och vägtrafikbuller regleras av olika lagar och
omges med olika praxis. Enligt gällande praxis för industribuller frångås normalt sett inte riktvärdena vid bostadsbyggnation.
Men om ljudstörningarna betraktas som trafikalstrade kan
Boverkets avstegsprinciper tillämpas.
Avstegsprinciperna innebär enkelt uttryckt att en otillåtet hög
ljudnivå inomhus på en sida av ett bostadshus, kan accepteras om
den för höga ljudnivån kompenseras med att huset får en tyst
sida. Handlar det om industribuller finns inte den möjligheten.
Här är det fysiska bullerskydd och/ eller skyddsavstånd som gäller. Det är en för projekt Oceanhamnen avgörande skillnad.
Enligt en bullerutredning skulle det krävas sex meter höga bullerskydd på det s k uppmarschområdet för att skydda bostadsbebyggelse på den närmast liggande piren från otillåtet höga bullernivåer.
Möjligheten till omklassificering prövas nu av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne i samband med att miljötillståndet för Helsingborgs Hamn, som gavs 2005, ska få sina slutliga
villkor för buller. Vilka villkor som kommer att sättas för hamnverksamheten, avgör i högsta grad i vilken omfattning och utformning som Oceanhamnen kan förverkligas.

– Buller är den dimensionerande faktorn, bekräftar Anders
Landsbo, projektledare för hela H+. Vilka bullervillkor som sätts
avgör hur många bostäder vi kan få in och hur byggnaderna kan
placeras. Vi räknar på utfallet av olika scenarier nu.
– Buller är en faktor som vi kommer att tvingas hantera allt
oftare, säger Björn Bensdorp Redestam. Det blir följden av att vi
väljer att bygga långsiktigt hållbart genom förtätning i stället för
att bygga på orörd mark.
I sitt första yttrande om projektplanerna sätter Länsstyrelsen
Skåne bullerproblematiken i ett framtidsperspektiv och betonar
vikten av planering som tar hänsyn till hamnens behov av expansionsutrymme. Helsingborgs Hamn är utpekad som riksintresse
på grund av sin stora betydelse för regionen och för landet. Detta
riksintresse måste säkerställas också för framtiden.
Med bebyggelse i norr, söder och öster samt Öresund I väst, kan
hamnen inte växa utanför befintliga ytor, skriver länsstyrelsen.
– När man bygger i H+-området måste man se till att hamnen
kan uppfylla villkoren i miljötillståndet, annars riskeras hamnens funktion och riksintresset säkerställs inte, säger Camilla
Burén, infrastrukturstrateg på enheten för samhällsplanering.
Förenklat kan man säga att miljötillståndet bestämmer vad man
kan bygga inom H+-området.
– Det går inte att förutse vilken betydelse en omdefinition av
bullret skulle få, menar hon. Det är först när det nya miljötillståndet är klart som det går att bedöma hur man kan utveckla
H+-området. När bullervillkoren sätts är arten av buller bara en
av många parametrar som beaktas. <<

Extraordinära åtgärder
Påseglingsskydd för byggnader krävs.
Barriär under vattnet i hamnbassänger för att inte
fartyg ska segla in i bassängerna.
Buller omklassificeras från industribuller till vägtrafikbuller, som ger mer lätthanterliga riktvärden för
ljudstörning.
Oceanhamnen är en del av ett avsevärt mycket
större stadsutbyggnadsprojekt som går under
namnet H+ och har sikte på år 2035. Då, är det
tänkt, ska omkring en miljon kvadratmeter mark
för i huvudsak industriändamål och infrastruktur ha
transformerats om till blandad stad med bostäder,
rekreationsytor, arbetsplatser och kommersiell och
offentlig service. Oceanhamnen är startprojektet i
det här mycket komplicerade stadsbygget.

Oceanhamnen
Fullt utbyggd ska den nya stadsdelen innehålla
1 000 nya bostadslägenheter, 56 000 m2 kontorslokaler, 5 000 m2 lokaler för kommersiell service och
2 000 m2 lokaler för offentlig service. I en första
etapp med planerad byggstart 2015 beräknas
200 bostadslägenheter och 15 000 kvadratmeter
kontorsyta komma att uppföras.
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Cyklisterna lever farligt
De senaste åren har cirka 15–20 cyklister omkommit varje år på kommunala gator och cykelvägar.
Vi måste se till att cykelvägnätet är väl planerat och att det håller en god standard om vi ska klara
trafiksäkerhetsmålet för år 2020. SKL och Trafikverket har bestämt sig för att agera gemensamt i
cykelfrågan genom att anordna en konferens. Den blir en ny nationell mötesplats för alla som
intresserar sig för cykelfrågor på kommunal, regional och nationell nivå.
Av Christine Sisell

C

På Örebros två snabbcykelstråk har cyklisterna företräde i alla korsningar.

Cykelkonferensen hålls
den 13–14 mars i Örebro.
Mer information finns på
www.skl.se/cykel

ykel som tr ansportmedel är på frammarsch i Sverige och många människor väljer
idag att cykla till och från jobbet eller skolan.
Ökad cykling ger ju en bättre miljö, stora hälsoeffekter
och attraktiva städer. Vi behöver dock fokusera mer på
cyklisternas trafiksäkerhet
Arbetet inom kommunerna med att skapa cykelvänliga städer bedrivs inom en rad områden, från tidiga
planeringsskeden, genom kontinuerliga förbättringar
inom drift och underhåll av cykelvägnätet till påverkansåtgärder.
Det är nu hög tid att på allvar göra cykeln till ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Ett sätt kan vara
cykelparkeringar som är lättillgängliga, klimatskyddade
och utformade så att stöldrisken minimeras. Dessutom
är placeringen av dem en viktig aspekt för att få fler att
cykla. En tydlig strategi för året-runt- cykling gör det
också lättare att motivera människor att transportera sig
med cykel året om.
Planeringen och sätten att arbeta med cykelfrågor
skiljer sig åt mellan landets kommuner. På många håll
görs stora satsningar för att förbättra villkoren för cyklisterna. Även SKL arbetar för ökad cykling genom
stöd till kommunerna. I skriften ”Vägen till ett cyklande samhälle” finns många goda exempel på hur olika
kommuner arbetar med cykelfrågor.
Samarbetet med Trafikverket har många fördelar.
Det är särskilt intressant att få veta hur den statliga
cykelutredningen kommer att påverka kommunerna,
vilket utredaren Kent Johansson kommer att svara på.
En anledning till att Örebro valts som konferensort
är att staden har skapat två snabbcykelstråk, där cyklisterna har företräde i alla korsningar. Stråken är målade
med orange linjer för att tydligt visa att detta är ett
stråk med hög prioritering vad gäller framkomlighet,
drift och underhåll.
-Det är glädjande för oss att den nya nationella cykelkonferensen 2013 ska hållas i Örebro. Vi kan erbjuda
deltagarna intressanta cykelprojekt och vi kommer
även att tillhandahålla cyklar till studiebesöket. Men
hjälm får deltagarna ta med själva, säger Eric Poignant,
planerare på Örebro kommun som också önskar alla
välkomna till cykelstaden Örebro. <<

Christine Sisell, expert på transporter och infrastruktur vid
SKL:s avd för tillväxt och samhällsbyggnad.
STADSBYGGNAD 6 · 2012
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Gröna lösningar för ett h
Stadsodling har på rekordkort tid blivit ett vedertaget begrepp inom stadsbyggande. Green Roof
Institute i Malmö har legat i framkant redan från början och nu följer andra storstäder efter. Företag
och privatpersoner presenterar förslag och visioner om allt från vertikala växthus för storstadsmiljöer
till ”city chèvre”, gjord av mjölk från getter i närmiljön!
Av Ylva Berlin, frilansjournalist
Foto: Louise Lundberg

– Stadsodling kan ge fler människor möjlighet att odla och ha
kontakt med naturen, säger Christina Schaffer, som håller i en
nystartad universitetsutbildning i stadsodling på Stockholms
universitet. Det blir lättare att förstå hur maten produceras
och att välja närodlat.
En takodling isolerar och håller värmen kvar inomhus när det
är kallt ute. Varma sommardagar hålls huset svalt. Växterna renar luften och jorden tar hand om dagvattnet och minskar risken
för översvämning - ett stort problem i tättbebyggda områden.
Malmö stad har haft både stadsodlingar och gröna tak i
femton års tid. Det började med Green Roof Institute och
inledningsvis handlade det om hur man skulle hantera dagvattnet och den ökade nederbörden. VA-systemet var underdimensionerat för stora vattenflöden.
– Vi har flest gröna tak i Norden, ungefär 700 enheter. Det
senaste är köpcentret Emporia med en yta på cirka 15 000 kvadratmeter, berättar Lari Pitkä-Kangas, miljöpartist och ansvarig
för stadsekologiska frågor i Malmö stad. De stora byggföretagen
har gröna tak på alla nya byggnader i staden. Vissa tak är dock
för branta för att odla på.
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Företaget arbetar med att främja utvecklingen av gröna tak
i Norden, inom forskning, näringsliv och offentlig sektor. Vd
Trevor Graham berättar att i Malmö, Köpenhamn, Tokyo och
Chicago är gröna tak mer eller mindre standard. Det ger stora
miljövinster och en vacker stadsbild
Stockholms stad planerar för takodlingar i samband med
större byggprojekt.
– Vi har långtgående planer för stadsgrönska. Det kan vara svårt
att skilja på vad som ska vara på marken och på taket. Våra kvalitetskrav imebär oftast att det måste finnas vegetation på taket, antingen
sedummattor, eller takterasser och rabatter. Strategin är kopplad till
hanteringen av dagvattnet. Målet är att det ska finnas grönska på
taken till de hus som nu uppförs i Norra Djurgårdsstaden.
Den nya stadsdelen ska bli en förebild för resten av Stockholm,
ungefär som Hammarby Sjöstad på sin tid, berättar Christina
Wikberger, miljöutredare på Miljöförvaltningen i Stockholm.
Stadsodling finns även med i grönytefaktorn för planeringen
av bostäder på Årstafältet.
– Men det är inte ett krav utan en rekommendation och en
möjlighet, uppger Christina Wikberger.

hållbart stadsbyggande

Människor har också, helt på eget initiativ, börjat odla grönsaker på platser som inte används till något annat. Framförallt på
Söder ser man odlingslådor här och där.

Industriell odling
Plantagon och Sweco arbetar med att utveckla vertikala växthus
för storstadsmiljöer.
– Växthuset ska ge möjligheter att odla på höjden. Vi har undersökt olika tekniska lösningar och hur växthusen kan anpassas till
olika klimat, berättar Susanna Hultin, hortonom och studiechef
hos Sweco plan- och landskaparkitekter. Hon har precis återvänt
från New York, där stadsdelen Brooklyn har ett av världens största
stadsodlingsprojekt, med odling i dränerade pallkragar.
I Linköping har man bestämt sig för att satsa på vertikala växthus – resurssmarta odlingar för en hållbar stad.
– Med växthuset i Linköping hoppas vi kunna utveckla de tekniska system som krävs för storstadsodling och skapa ett internationellt
forskningsinstitut för industriell odling, förklarar Susanna Hultin.
Två folkpartistiska kommunalråd i Göteborg, Helene
Odenljung och Axel Darvik, har lagt fram ett förslag till

kommunfullmäktige om att staden ska se över möjligheterna
att plantera växter på kommunala fastigheter, samt krav på
att nya bostadshus ska ha gröna på tak.
Park- och naturnämnden vill dessutom ha en offentlig park på taket
till någon av de offentliga byggnaderna i centrala Göteborg. Det finns
också idéer om att renovera den gamla Götaälvbron från början av
1900-talet och lägga en stadspark ovanpå älven, berättar Axel Darvik.
I väntan på byggprojekt ska oanvända markbitar odlas upp
temporära grönsaksodlingar mitt i staden. Vissa fastighetsbolag satsar på grönsaksodling för sina hyresgäster. Det ger liv åt
i annat fall mörka platser. Livskvaliteten ökar för dem som bor
i stan, menar Axel Darvik.
Reposition arbetar med anpassning till ett förändrat klimat,
kopplat till arkitektur och fysisk planering, på uppdrag av regionala myndigheter, kommuner och privatpersoner.
Ett exempel på hur man jobbar med kommunerna är handboken Stigande vatten, om hur man kan arbeta med översvämningsfrågor i den fysiska planeringen. Gröna ytor är ett sätt
att anpassa städerna till klimatförändringarna, med mindre
belastning på dagvattensystemet, och färre översvämningar.
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City chèvre
Niklas Wennberg ledare för Stadsjord åker runt och föreläser
för kommuner, arkitekter och byggledare om behovet av livsmedelsproduktion i städerna.
Stadsjord är knuten till forskning, politik, arkitektbyråer och
byggföretag. Göteborgs stad samt olika byggherrar står för finansieringen. Verksamheten innefattar även sociala aktiviteter, som
att laga mat eller bara umgås.
– Det handlar om lokal odling och samverkan i kvarteret. Vi vill
skapa en hållbarhetskultur och mötesplatser för alla sorters människor som vill vara med och skapa en roligare och mer hållbar miljö.
Niklas Wennberg är övertygad om att storstäderna måste producera egen mat framöver – för att minska transporterna, men
även av ekonomiska och sociala skäl.
– Det är en stark känsla att tillsammans odla den mat man ska äta.
Stadsodlingsprojekten i Göteborg är många, i till exempel Kvillebäcken, Högsbo, Hisingen och Majorna. Grisar som ägs av Stadsjord
bökar upp gröna ytor mellan husen. När grisarna gjort sitt flyttas de,
och den gödslade och bearbetade marken är klar för odling.
– Det här är de första grisarna i stan sedan andra världskriget.
Förr i världen hade man nyttodjur i stan. De kan äta upp en hel del
av det avfall människor lämnar ifrån sig, enligt Niklas Wennberg.
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Mest odlingsyta i städer
Städer exploateras ofta på bekostnad av grönområden och
viktiga gröna stråk skärs av. Om ett grönområde isoleras
minskar inflödet av organismer och den biologiska mångfalden krymper. Ekosystemet i området riskerar att kollapsa.
Växtlighet i städerna lockar till sig flygande organismer, insekter och fåglar. Det bidrar till fröspridning och pollinering,
samt skapar gröna oaser.
En tredjedel av Sveriges odlingsyta, drygt 100 000 hektar,
finns i tätorterna där 85 procent av landets befolkning bor.
Sammanlagt odlar vi i 2,6 miljoner trädgårdar, på 2 miljoner
balkonger, 200 000 uteplatser och 51 000 kolonilotter.
År 2011 konsumerade privatpersoner 130 000 ton grödor
från egna odlingar till ett värde av 5,4 miljarder kronor – 9
procent av den totala konsumtionen.
Enligt FAO är 390 miljoner människor engagerade i stadsodling i Afrika och Latinamerika.
I storstäder som New York och London tog stadsodlingen
fart under 1990-talet och handlar mer om matkultur, social
gemenskap, miljö och småskalighet.

Senaste idén är att ta in getter i staden, ett vanligt inslag i
städer utomlands. Djuren ska ersätta fossildrivna röjsågar och
äta upp sly som växer i staden.
– Vi ska ta fram citychevrè, getost producerad i stan, och har
lyckats få lov att ha getterna vid Pallashuset mitt i Göteborg. Det är
nordiska mjölkgetter från Halltorps mejeri i Trollhättan, som ger
utmärkt mjölk. De duktigaste chevrètillverkarna i Sverige, Anna
Kaijser och Kerstin Johansson, tar hjälp av invandrad kompetens.
Stadsodling kommer att bli viktig framöver, enligt Björn Forsberg,
som forskar på hur människor förändrar samhället underifrån.
– Det är ett sätt att minska sårbarheten i städerna. Dessutom
behöver vi använda all jord vi kan för att odla mat. Det kommer
att bli ont om energi och livsmedelskedjan är sårbar.
Livsmedelssäkerhet är tillräckligt mycket mat, men även kontroll över produktionen.
– I Kubas huvudstad Havanna, med 2,5 miljoner invånare, arbetar
44 000 människor heltid med stadsodlingar. År 2005 producerade
dessa odlingar 340 gram grönsaker per invånare och dag.
– Sveriges politiker tänker fel när de planerar stora köpcentra på fin jordbruksmark. Många kommuner är positiva till
stadsodling, men bara så länge det inte konkurrerar med något
exklusivt ekonomiskt projekt. <<
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nygammalt recept på stadspl anering

Spring, lek och umgås!

Den Goda Staden är ett mångårigt samarbetsprojekt mellan Boverket, Trafikverket och Sveriges
Kommuner och Landsting, Under en konferens nyligen lyftes den sociala dimensionen i stadsplanering fram. Bland annat har vi nu fått upp ögonen för hur vikigt det är att planera för fysisk aktivitet.
Här finns miljarder att spara i form av minskade sjukvårdskostnader.
Av Lalla Lindström, frilansjournalist

Foto:Barbro Larson

stillasittande och brist på fysisk aktivitet är den fjärde största orsaken till förtida död.
– Den vardagliga rörelsen är otroligt viktig för hälsan, och en
del i en hållbar utveckling. Vårt rörelsebehov är detsamma fast
livsmiljön ändrats, sade Marlen Ljusberg från Folkhälsoinstitutet.
Det finns alltså mycket att vinna på att skapa attraktiva
miljöer som inbjuder till rörelse. Enligt den folkhälsopolitiska rapporten från 2010 skulle samhället spara sju miljarder på
ökad fysisk aktivitet.
Andra undersökningar visar att 80 procent av befolkningen vill
bli mer fysiskt aktiva. Och av dem säger hela 40 procent att de behöver hjälp för att komma igång. Men bara 25 procent av kommunerna
anger att de tar stor hänsyn till fysisk aktivitet i sin planering.

Verktyg finns
Grönska är grundläggande när man planerar för fysisk aktivitet.
Verktyg för detta har vi redan i detaljplan och PBL och i tilläggsanalyser och sektorprogram för cyklister och fotgängare t ex, påpekade
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket.
– Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att planera in promenadstråk och cykelvägar. I dag lever vi i ett billandskap och
bostadsområdena saknar ytor för rörelse.
– Men det går att planera om, sade hon, och tog Karlskrona
som exempel. En motorväg går rakt in i staden. Ändå utsågs
Karlskrona till årets fotgängarstad i fjol, tack vare sin genomtänkta planering av gångvägar.
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Förutsättningarna för planering av medborgarnas rörelsevanor
förändras kontinuerligt. Cyklisterna blir allt fler och cyklarna
fungerar helt annorlunda idag än för bara några decennier sedan.
I Köpenhamn är snart 25 procent av cyklarna elcyklar och lådcyklar, som kräver betydligt större utrymme än äldre tiders cyklar.

Folkhemmet måste ersättas
Carl-Johan Engström, tidigare planeringsdirektör i Uppsala och nu
på Kungliga tekniska högskolan, bidrog med ett historiskt perspektiv.
– Den sociala dimensionen har länge varit en stark drivkraft i
planeringen av folkhemmet, med fokus på hygien, folkhälsa, ljus,
luft. Grannskapstänkande underlättade vardagslivet, men på
1980-talet förändrades bilden genom ”den nya ekonomin”.
– I dag har vi tvåförsörjarfamiljer, enpersonshushåll och en
annan servicestruktur. Den gamla bilden av folkhemmet måste
ersättas med något nytt. Men det gäller att skapa en nyanserad
bild av vad som krävs, sade Carl-Johan Engström.
– Bilden av staden i dag är att den är tärande. Föreställningen
är att det är järn och stål som byggt upp Sverige, städernas utveckling nämns inte när man talar om välfärd.
I dag är det den kreativa medelklassen som ska lockas till städerna och bygga upp ekonomin. Det är attraktionskraft och konkurrens som räknas i stadsutvecklingen. Negativa effekter som
ökad stress och växande klyftor döljs med ett sådant planeringstänkande, menade Carl Johan Engström.

Konferensen ordnades i samverkan mellan Boverket, SKL och Trafikverket i slutet
av oktober. Vill du läsa mer om planering
utifrån jämställdhet, barn och unga,
fotgängare och annat som togs upp på
konferensen? På www.boverket.se finns
hela konferensen dokumenterad.

Svårt jobba över gränserna
Varför är det svårt få genomslag för de sociala
dimensionerna i stadsplaneringen? Den frågan
diskuterade deltagarna i konferensen Den goda
staden. Här är några av svaren:
* Det är svårt att konkret visa att satsningarna
lönar sig.
* Vi sitter fast och tänker inte nytt. Alla ser bara sin
egen del, ekonomiskt, socialt eller ekologiskt. Det
är inte ”tillåtet” att trampa in på varandras områden. Vi måste hitta sätt att arbeta över gränserna.
* Det blir kulturkrockar. Det är till exempel svårt att
implementera de sociala erfarenheterna till den
tekniska förvaltningen.

Staden som socialt projekt
Carl-Johan Engström hänvisade till forskare som sett ett direkt
samband mellan urbaniseringsgrad och demokrati. De städer som är
mest framgångsrika har trygga miljöer, bra välfärd – och höga skatter.
Han pläderade för en planeringsmodell med tre dimensioner:
grön tillväxt, socialt kapital och hållbara ekosystem. Den sociala
dimensionen av stadsplanering kräver
• rumslig struktur som underlättar för enskilda individer
• en bra bostadspolitik
• fysiska förutsättningar för gemenskap.

Nya verktyg
mäter trygghet
Ett verktyg för att mäta trygghet presenterades på konferensen. En grupp sammansatt av medborgare och olika
samhällsfunktioner, exempelvis polis och sociala myndigheter, prickar in var otryggheten är som störst i staden.
Utifrån detta dras sedan slutsatser om åtgärder.
Detta är ett av de nya verktyg som kan mäta de sociala dimensionerna av stadsplaneringen. Ny teknik gör det möjligt.
– Vi slår ihop god teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter, utan att det blir tekniken som styr. Källmaterialet, den
teoretiska kunskapen och individernas erfarenhet är avgörande,
sade Ulf Silbersky, samhällsstrateg på Tyréns. Genom detta kan
vi förklara hur tryggare städer kan skapas.
Analysen börjar med att en grupp utses som består av till exempel polis, planerare, socialtjänst, räddningstjänst – och invånare.
Gruppen enas kring en målbild, som kan vara ”säker hemgång”.
Under två veckor får gruppen identifiera de ställen som är otrygga.
Gruppen analyserar därefter data, så att bara relevanta fakta är
kvar. En bild simuleras fram som visar olika trygghetsaspekter.
Här vägs in sådant som hur rörelsemönster och socioekonomiska
strukturer påverkar områden, var förövare, offer, poliser finns osv.
– Vi får en bild av hur allt samspelar och hur trygga olika platser
är. Därefter lägger vi fram förslag till förändringar, berättade Ulf
Silbersky och visade ett exempel som Tyréns gjort i Lund.
– Det visade sig att effekten är större av att öppna upp stadsrummet än att satsa på fler poliser i området. Öppenheten gav
den absolut största tryggheten.
STADSBYGGNAD 6 · 2012
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Fickparker gör
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Köpenhamn grönt
Köpenhamn, som redan arbetat många år med
grönytefrågan, är utsedd till Europas miljöhuvudstad 2014. Fram till 2015 ska 14 fickparker
anläggas, efter en idé från USA. Dessutom
planteras 3000 nya träd längs gator som saknar
anslutning till parker. Målet är att 90 procent av
Köpenhamns invånare ska kunna nå en park,
strand, naturområde eller stadens populära
Hamnbad till fots på mindre än 15 minuter.
Av Markku Björkman, Frilansjournalist.
Fickparkerna omfattar sällan mer än ett kvarter men
kan ha många olika funktioner- avkoppling under lunchen, ett kafé under några träd eller lekplats för barnen
i ett bostadsområde. Köpenhamns kommun strävar
också efter att anlägga fickparkerna runt historiska
monument, eller konstprojekt.
– Fickparkerna ger oss grönområden just där vi
bor. I en fickpark kan man koppla av med en bok,
spela boll eller bara sitta och njuta av grönskan, säger,
Köpenhamns miljöborgarråd. Klaus Bondam.

Fertil med tiden
Fem faktorer definierar en fickpark: storlek, gröna
inslag, avgränsning, skydd oczh lokal identitet. En
fickpark är mindre än 5000 kvadratmeter – mindre
än hälften av en fotbollsplan. Fokus ligger på långsiktiga lösningar, dvs. vegetation som blir rikare och mer
fruktbar med tiden. Besökaren välkomnas av tydliga
informationstavlor och belysningen är ordnad så att
parken ska känns trygg även när det är mörkt ute.
Inom vissa delar av staden kan fickparkerna omges
av gröna växtbetäckta väggar. Enligt kommunens ansvariga är det viktigt är att parken har en klar gräns på
tre sidor. Varje park har sin egen karaktär och medborgarinflytandet ska stå som garant för att deras behov
och synpunkter tas tillvara.

Lokal minipark

Här uppstår en kvarterspark mitt i stadsdelen
Nörrebro. Fram till 2015 kommer Köpenhamns
kommun att etablera 14 så kallade fickparker.
Dessutom planteras 3000 nya träd
längs gator, som saknar anslutning till parker.
(pressfoto: Wonderful Copenhagen)

Enligt Köpenhamns miljömyndighet tillgodoser lokala
parker människors behov av grönska inom gångavstånd.
Då blir de mindre benägna att köra ut ur staden för att
uppleva naturen. Lokala parker bidrar till att minska
trafiken och luftföroreningarna i staden.
Fickparkerna bidrar dessutom till att minska trycket på stadens stora parker, bland annat genom att de
fungerar som decentraliserade, lokala lekplatser, där
stora grupper av barn regelmässigt vistas. Det minskade
trycket leder i bästa fall till mindre slitage och därmed
förbättrad tillväxt och miljö i de större parkerna, som till
exempel Köpenhamns största park, Faellesparken.
STADSBYGGNAD 6 · 2012
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CO2-neutral
Köpenhamns kommun har som mål 150 000 kvadratmeter gröna tak i staden. Projektet ingår i arbetet med
att göra staden CO2-neutral senast 2025. De flesta hustak kan täckas över med levande växtlighet; gräs, mossa,
perenner, buskar, träd. Gröna tak kan därmed öka den
biologiska mångfalden och fungera som oaser i staden.
Gröna tak kan ta upp cirka 50 procent av den årliga
nederbörden i Danmark och bidrar till att sänka trycket på avloppsnätet. Det kommer därmed att fördröja
flödet av regnvatten så att inte allt vatten når avloppsnätet samtidigt, med översvämningar till följd.
Gröna tak ändrar färg under året och kan skapa
nya livsmiljöer för växter, fåglar och insekter. Därmed
främjas den biologiska mångfalden, som också är ett
mål för Köpenhamns kommun.

Hopträngda stockholmare
Köpenhamns vision är att skapa en grön stad, som kan bli
en förebild för framtidens städer. Hur är det hos oss? I en
färsk rapport från Statistiska centralbyrån, som granskar
satellitbilder över Sverige, har det visat sig att skillnaderna är stora när det gäller tillgången på grönområden
Minst 220 000 stockholmare har inget grönområde i närheten av bostaden. Samtidigt vet vi att befolkningen kommer att öka med 200 000 nya invånare
fram till 2030. Då gäller det att värna de gröna fläckar
som finns kvar i innerstaden. Flera av dem har redan
börjat naggas i kanterna. <<

1. Ett grönt tak på administrativa byggnaden,
Agenda Center. (Pressfoto, Agendacenter, dk)
2. Köpenhamn firas här bland andra av
stadens miljöborgarråd, Klaus Bondam.
Den 8:e Juni i år valdes Köpenhamn av
tidningen Monocle till den bästa staden att
bo i. För att högtidlighålla denna utnämning anordnade staden en folkfest med
gratis öl och grillad korv på torget.
(Foto: Wikipedia: fotograf: EPO)
3. Dorte Römö, chefen för Köpenhamns Gröna
tak-projekt. (Pressfoto: livingroofsworld)
4. Grönt lutande tak I ett bostadshus i nybyggda förorten Ørestad.
(Wonderful Copenhagen, Pressfoto)
5. G
 rön lekplats i en nyanlagd fickpark.
(Pressfoto: Wonderful Copenhagen,
Fotograf: Morten Jerichau)
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Lantmäterikommittén i Serbien

Statligt lantmäteri anlitar privata firmor
Svenska Kommunal-Tekniska föreningens Lantmäterikommitté har varit på studieresa i Serbien. Landet
är intressant genom den stora satsning som skett inom vårt område efter kommunismens fall och krigen på 1990-talet. Sverige har genom SIDA och Lantmäteriet aktivt deltagit i detta arbete.

V

i möttes av en öppen och vänlig attityd överallt. Alla
tider på dygnet var folk ute och flanerade. Staden i sig bjöd
inte på så många spektakulära sevärdheter, med undantag för
fortet Kalemegdan som ligger där floden Sava rinner ut i Donau.
Belgrad är en trivsam stad, med en arkitektur lika brokig som
dess historia.
Under en tur i en förort kunde vi konstatera att det finns ett
stort behov av renoveringar av såväl byggnader som infrastruktur.
I Belgrads centrala delar blir man fortfarande påmind om krigen
genom att en del av de bombade husen inte har återuppbyggts.
Vår värd Dejan Jeremic på Republic Geodetic Authority hade
lagt upp ett så intressant och intensivt program att det blev lite si
och så med födointaget. Under två dagar hann vi med ett tjugotal
föredrag och träffade bortåt 50 personer.
Inom GPS-området har Serbien ett system, AGROS, som
möjliggör noggrann mätning över hela landet. Referenspunkterna ligger tätare än vad vi har i Sveriges variant, SWEPOS.
Fastighetsregistret är numera digitalt. Innehållet skiljer sig
till viss del från vårt. De flesta lägenheterna i Serbien ägs av de
som bor i dem. Fastighetsregistret innehåller därför uppgifter
om ägarna. Anmälan av ändrade ägandeförhållanden liksom begäran om införande av inteckningar kan inte ske digitalt utan
måste göras vid ett besök på lantmäterimyndigheten.
Vi besökte receptionen i Belgrad. Smått kaotiskt! Man kommer att ha ca 50% av landet täckt av digitala registerkartor vid
årets utgång. En vision är att invånarna ska kunna söka information om sina fastigheter via weben.
Förrättningsprocessen skiljer sig också åt från vår genom att mätnings- och kartarbetet sker av privata firmor. Vi fick möjlighet att
besöka en sådan firma, Georad. Det finns ca 300 firmor som utför
mätningsarbeten i Serbien. Ägaren till Georad var bekymrad för
framtiden då lönsamheten var för låg i branschen. Numera jobbar
man i hela landet. Vad vi kunde förstå så överlevde detta företag genom att de hade en mängd arbeten åt ett antal energibolag.
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Ansvaret för lantmäteriförrättningar ligger på de 38 statliga
lantmäterimyndigheterna. Inga kommunala finns. Efter ansökan
om en lantmäteriförrättning bestämmer myndigheten hur t.ex.
avstyckningen ska ske. Noggranna instruktioner lämnas sedan till
det privata företag som kunden själv har valt. Företaget gör sedan
mätningen och kartan. Varefter lantmäterimyndigheterna godkänner detta och för in resultatet i fastighetsregistret.
Lantmäterimyndigheten, privatpersoner, företag m.fl. har
möjlighet att utnyttja det digitala fastighetsregistret med en fin
kartkoppling. Beroende vem man är har man olika behörigheter.
Vi hade möjlighet att besöka en kommun, Pancevo, och deras
planavdelning. Det finns fler plannivåer i Serbien än i Sverige. Något som närmast kan liknas vid våra fördjupade översiktplaner har
rättsverkan och tjänar ofta som tillräckligt planunderlag för bygglov.
Var detta i vissa delar inte tillräckligt kunde man göra mera detaljerade planer. Precis som hos oss finns möjlighet för innevånarna att
komma med synpunkter under planarbetets gång. En utmaning för
planeringen var att man i avvaktan på fullständiga nya baskartor
från RGA fick förlita sig på kartering från år 1875!
Vad vi kan förstå kan inte förrättningsinstitutet tjäna som instrument för att lösa in mark. Istället äger kommunen oftast den
mark där expansion tillåts. Alternativet var motsvarigheten till
vårt expropriationsinstitut. Kommunerna tycktes inte ha någon
egen mätverksamhet utan förlitade sig på privata firmor. Det gäller
också nybyggnadskartor och husutsättningar. Staten har påbörjat
arbetet med ett nationellt ledningsregister.
Även om Serbien inte är med i EU så arbetar de målmedvetet
enligt Inspires intentioner och har bl.a. en geodataportal uppbyggd där det nu sker ca 2 500 000 sökningar varje månad! <<
Fredrik Ekefjärd, Teknisk lantmätare, Skellefteå kommun, Åsa Kallin,
Lantmätare, Örnsköldsviks kommun, Ulf Lademyr, Stadsingenjör,
Avesta kommun,Jan G Nilsson, Stadsingenjör, Kalmar kommun, Tomas
Persson, Lantmäteridirektör, Västerås kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun söker

EXPLOATERINGSINGENJÖR
Du får en spännande roll i en expansiv kommun och en ut‑
vecklande arbetsmiljö. Vi samarbetar med kommunens övriga
förvaltningar och externa aktörer. Vi har en modern syn på våra
medarbetare och du får ett stort eget ansvar för ditt arbete
och din arbetstid. Din arbetsplats ligger centralt i Haninge, där
vi sitter i öppna ljusa lokaler och arbetar med den senaste
tekniken.

Som en del av Stockholmsregionen är Haninge kommun i en
stark utvecklingsfas, där många stora exploateringsprojekt ska
hanteras:

Arbetsuppgifter
Du kommer att samarbeta i projekt med avdelningens anlägg‑
ningsingenjörer och trafikplanerare, liksom plan/landskaps‑
arkitekter och trafik/VA‑ingenjörer inom stadsbyggnadsförvalt‑
ningen.

‑ Centrala kärnan i Haninge med nytt resecentrum, bostäder,
verksamheter med mera

‑ Nya stadsdelen Vega med ca 3 000 bostäder,
ny pendeltågsstation, trafikplats med mera
‑ Nya Albyberg företagspark

‑ Omvandling av ett flertal fritidshusområden
Läs mer på www.haninge.se/ledigajobb

Haninge är inte bara skärgård. Här – 20 minuter från huvudstaden – växer Haninge med bostäder
i centrum, ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande och
högskoleforskning. Välkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden.

Är du civilingenjör eller motsvarande med inriktning mot
fastighetsrätt och plangenomförande? Vill du vara med och
påverka samhällsutvecklingen?
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, söker ett

Tekniskt råd
Mer information om denna och andra domaranställningar finns
på www.domarnamnden.se. Sista ansökningsdag är den 16
december.
I Mark- och miljööverdomstolen arbetar förutom juristutbildade domare även domare med teknisk eller
naturvetenskaplig utbildning inom miljö-, fastighets- och plan- och byggområdena. Dessa domare kallas tekniska
råd. Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 300 anställda, varav ca 60 personer arbetar i Mark- och
miljööverdomstolen. Av dessa är tio tekniska råd. Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i
fastighetsrättsliga mål såsom fastighetsbildningsmål och expropriationsmål samt i plan- och byggrättsliga mål
såsom mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov från hela landet.

www.domarnamnden.se
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Nya parkeringstal
Målet med den nya parkeringspolicyn i Göteborg är att bidra till en stad som är tillgänglig för alla.
Det skall vara enklare att välja cykeln eller kollektivtrafiken istället för bilen.
Av Johan Jerling
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gynnar cyklister
P

arkeringstalen ersätter ”Parkeringsnormer för
Göteborg 1996”. Parkeringstalen har ingen direkt rättsverkan, utan är en lokal tillämpning av plan- och bygglagens
regler om parkering och är att betrakta som riktlinjer för att förenkla handläggningen av plan- och bygglovärenden.
Plan- och bygglagen anger att lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning i skälig utsträckning ska anordnas
på tomten eller i närheten av denna. Byggnadsnämnden måste
i varje enskilt ärende avgöra om lämpligt utrymme för parkering
är tillgodosett i skälig utsträckning. Parkeringstalen skall underlätta nämndens bedömning och ge vägledning så att likartade
ärenden bedöms på likartat sätt.
Bedömningen skiljer sig åt i detaljplaneskedet och bygglovskedet och har olika utgångspunkter för bostäder respektive
andra ändamål. Parkeringstalen omfattar riktlinjer för biloch cykelparkering vid:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bostäder
Handel
Kontor
Industri
Skolor
Servicehus/äldreboende
Sjukhus/vårdcentral
Hotell/konferens

För kategorierna bostäder, handel och skolor finns underkategorier där markanvändningen specificeras ytterligare. Grundtanken
är dock att hänsyn endast skall tas till de typer av markanvändning
som är möjliga att reglera i detaljplaner. För kategorier som ej återfinns bland de ovanstående bör lämpligt utrymme för parkering
bedömas utifrån en särskild parkeringsutredning.
Den geografiska indelning som används i vägledningen är
hämtad från parkeringspolicyn där uppdelning gjorts på:
•
•
•
•

City
Innerstaden
Centrala Göteborg
Övriga Göteborg

Geografisk indelning enligt parkeringspolicyn

Parkeringstal för bostäder
Parkeringstalen för bostäder består av tal för boende och besökande och bygger på bilinnehav och tillgänglighet med kollektivtrafik.
Parkeringstalen ska bidra till att ge boende tillgång till en dygnetruntplats, för att man inte skall tvingas flytta bilen eller ta den till
jobbet för att man saknar parkering dagtid.
Talen är beräknade utifrån det befintliga (år 2008) bilinnehavet i respektive geografiskt område enligt Parkeringspolicyns
indelning. God tillgänglighet med kollektivtrafik för bostäder
innebär enligt definitionen i vägledningen att man skall kunna
ta sig från bostaden till jobbet inom rimlig tid med hjälp av kollektivtrafik. För de områden som har god kollektivtrafik görs
ett avdrag med 10% på parkeringstalen.

Parkeringstal för verksamheter
Parkeringstalen för verksamheter består av tal för sysselsatta, respektive besökare och bygger framförallt på tillgänglighet med
kollektivtrafik. Detta innebär att talen för områden med god eller
ganska god tillgänglighet med kollektivtrafik utgår från en lägre
andel arbetsresor med bil än dagens färdmedelsval.
God och ganska god kollektivtrafik för verksamheter innebär att man skall kunna ta sig till de aktuella områdena med
kollektivtrafik. Vidare ligger uppskattningar av ytor per anställd samt jämförelser med andra kommuner till grund för
parkeringstalen gällande verksamheter.

Detaljplaner resp. bygglov
I detaljplaneskedet anger de föreslagna parkeringstalen rekommenderat antal bil- och cykelplatser som en detaljplan bör möjliggöra. Om detaljplanen rör verksamheter och området har god
tillgänglighet med kollektivtrafik anger förslaget maximalt antal bilplatser som detaljplanen bör möjliggöra.
I bygglovskedet anger de föreslagna parkeringstalen minsta
antal bil- och cykelplatser som fastighetsägaren måste anordna.
Dessa miniminivåer utgör i princip 80 % av detaljplanens rekommenderade eller maximala nivå.

Särskild utredning
I vissa fall bör lämpligt utrymme för parkering bedömas utifrån
en särskild parkeringsutredning:
• Projektet avser andra ändamål än de som ges parkeringstal.
• Projektet har en speciell inriktning som medför att parkeringstalen inte motsvarar lämpligt utrymme för parkering
(till exempel bostäder med särskilt god tillgång till bilpool,
studentbostäder, verksamheter med gröna resplaner).
• Byggnadsnämnden finner så påkallat.
För att parkeringstalen skall specialanpassas efter ett specifikt projekt bör projektets särskilda inriktning varaktigt påverka
lämpligt utrymme för parkering.

Tillämpning av parkeringstalen
Parkeringstalen tillämpas genom ett digitalt frågeformulär
där de faktorer som avgör nivån på parkeringstalen vägs in.
I resultatet ges såväl antal parkeringsplatser för bil och cykel
samt utformningsrekommendationer för dessa parkeringar.
Formuläret skall kunna användas av handläggare på berörda
förvaltningar i plan- och bygglovsärenden och syftet är att ge
en tydlig vägledning i parkeringsfrågor samt bidra till förbättrad samverkan mellan förvaltningarna.
Vägledningen till parkeringstal bygger på ”Parkeringspolicy för Göteborgs Stad”, antagen av Kommunfullmäktige
den 8 oktober 2009. De nya parkeringstalen och parkeringspolicyn återfinns på Göteborgs stads hemsida via sökning på
”parkeringstal” eller ”parkeringspolicy”. <<
Johan Jerling, Trafikanalytiker, Göteborgs Stad, Trafikkontoret.
STADSBYGGNAD 6 · 2012
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Lokal anpassning skapar balans

på bostadsmarknaden
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) är ett av staten helägt bolag, genom socialdepartementet, och
har ett uppdrag att praktiskt medverka till att bostadshyresmarknaden kommer i bättre balans i kommuner med vikande befolkningsunderlag. För att uppnå detta förvärvar Sbo vakanta fastigheter i det
kommunala bostadsbeståndet och utvecklar dem för annan användning.
Av Ann Eriksson
Sbo´s verksamhet är för närvarande inriktad på att hjälpa till
med en omstruktureringsprocess som syftar till att anpassa utbud och efterfrågan på svaga bostadsmarknader genom att möta
efterfrågan på tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre och
funktionshindrade. Behovet av dessa strukturella utvecklingsinsatser i kommuner med vikande befolkningsunderlag och mycket svaga bostadsmarknader är stort.
Befolkningen i kommunerna utgörs av en allt större andel
äldre. Det finns således ofta ett stort behov av moderna attraktiva bostäder för äldre, dvs en bra tillgänglig bostad som makar
tillsammans, eller ensamstående, kan bo kvar i länge. Ett boende
anpassat för äldre är inte bara en bostad, utan ofta även en arbetsplats för personal som arbetar med hemtjänst och hemsjukvård.
De kommunala utmaningar som bl a följer av en åldrande
befolkning, äldre bostadsbestånd utan hiss och allt färre i förvärvsaktiv ålder blir särskilt påtaglig i mindre kommuner med
vikande befolkningsunderlag. De insatser Sbo medverkar till är
betydelsefulla och väntas medföra positiva effekter på den kommunala ekonomin, på boendemiljön, på arbetsmiljön och den
kommunala kompetensen, för hyresgästerna och boendeförsörjningen i berörda orter.
Sbo arbetar i en strukturerad utvecklingsprocess. Ett nära
samarbete med aktuell kommun är avgörande för slutresultatet.
Ett inledande utredningsarbete bildar underlag för en gemensam
avsiktsförklaring med berörd kommun om samarbete, programunderlag och ekonomiska kalkyler.
Efter beslut förvärvas fastigheten av Sbo vilken i samarbete
med kommunen byggs om till anpassade lägenheter som inte annars kan erbjudas på orten. Sbo som fastighetsägare finansierar
ombyggnaden Fastigheten återförhyrs efter ombyggnad av kommunen eller det kommunala bostadsbolaget.
Sbo´s utvecklingsprojekt ger omedelbar samhällsnytta, exempelvis reduceras problem med vakanta och omoderna lägenheter,
skjuter upp behoven av kommunala insatser (t ex kostar hemtjänst ca 150 000 kr/person och år och en plats på särskilt boende
mer än 600 000 kr/person och år), medverkar till arbetstillfällen
på orten och reducerar behoven av kommunala investeringar.
En central fråga för framtiden är om det kommer finnas tillräckligt med personal för vård och omsorg att tillgå. De tillgänglighetsanpassade bostadshusen underlättar för hemtjänstpersonalen,
förbättrar arbetsmiljön och reducerar resekostnader. Fastigheterna
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ligger centralt och ger de boende ökad tillgänglighet till kommunal
och kommersiell service samt stärker den lokala centrumhandeln.
Boendemiljön i den ombyggda fastigheten medverkar till ökad
trygghet och gemenskap för hyresgästerna.
De hus som Sbo förvärvar är äldre fastigheter utan hiss och
med stort eftersatt underhåll Fastigheten byggs om och anpassas efter hyresgästens önskemål och behov (inom vissa ramar),
bl a med avseende på tillgänglighet, trygghet, energi och miljö.
Projekten omfattar ombyggnad och anpassning av lägenheterna
(även tillgänglighetsanpassning till balkonger, entréer och trapphus samt lokaler för bl a samvaro och gemenskap), installation
av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer. Omfattning varierar beroende på fastigheternas skick, planlösning,
antal lägenheter, läge, lokala marknadsförutsättningar mm samt
olika krav på anpassningsåtgärder. Enligt Sbo´s bedömning är
fastighetens läge viktigt för att uppnå en långsiktig samhällsnytta, särskilt om utvecklingsprojektet syftar till att anpassa
fastigheten till ett boende för äldre eller ett s k trygghetsboende.
I samråd med kommunen söker bolaget lösningar som innebär
att i första hand centralt belägna fastigheter utvecklas. Närhet
till samhällsservice, mataffärer, kollektivtrafik och vårdcentral
betyder mycket för de boende. Det som karaktäriserar Sbo´s ombyggnadsprojekt är att de hanterar tillgänglighetsproblemen såväl inne i lägenheterna som i trapphusen, entréer m fl ytor.
Sbo´s ombyggnadsprojekt genererar attraktiva tillgänglighetsanpassade lägenheter som man vill flytta till och således underlättas skapandet av positiva flyttkedjor i kommunen. I Norberg
uttryckte kommunalrådet Åsa Eriksson i pressmeddelande sep
2012 vid starten av Sbo´s och kommunens utvecklingsprojekt:
”Efterfrågan på hus i Norberg, för t ex yngre familjer, är större
än utbudet idag. Genom att erbjuda tillgängliga och attraktiva
lägenheter för personer som fyllt 70 år kan vi både förbättra
boendemöjligheterna för den gruppen samt för människor som
vill flytta till eller bilda familj i Norberg". Kartläggning av flyttkedjor vid inflyttningen i andra boenden för äldre som Sbo har
tillskapat visar även på viss inflyttning till kommunen. Att med
dessa positiva lösningar strukturera om befintliga fastigheter,
och även medverka till att inlåsningsproblematik på den lokala
marknaden reduceras, ger samhällsnytta och det är särskilt betydelsefullt på svaga marknader där nyproduktionen är i det närmaste obefintligt. << Ann Eriksson, VD Sbo
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Greta är nöjd
När det nya seniorboendet invigdes i Degerfors
2011 väckte det stor uppmärksamhet i pressen.
Rubriken i Karlskoga tidning löd: ”Här finns allt
som en gammal människa kan tänka sig”, ett
uttalande från Greta Stenbom 90 år.
Hon kunde inte nog berömma den nya lägenheten. ”Hiss, postfack och tidningen utanför
dörren. Övernattningsrum för långväga gäster.
Jag är så nöjd. Huset på Garagegatan är sålt,
jag har slutat att köra bil och fått två underbara
balkonger. En med morgonsol och en med
kvällssol och utsikten är så fin. Allt här inne är
tipp topp”. Liknande omdömen har framförts
vid inflyttningen i samtliga boenden för äldre
som Sbo har tillskapat.

Vad är samhällsnytta?
En åtgärd kan sägas vara samhällsnyttig om den
är till nytta för någon och till skada för ingen.
Den kan även vara samhällsnyttig om de som
vinner på en förändring har möjlighet att kompensera de som förlorar på förändringen.

Kontak ta annonsavdelningen

Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
Mail: info@irmermedia.com
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Notiser
Bostad är ett vackert ord
Så lyder den poetiska titeln till Claes Caldenbys bok om den arkitekturmodell som kontoret Engstrand och Speek utvecklade i
samband med miljonprogrammets tillkomst.
1296 är en sammanfattning av det som blivit kontorets signum:
enheter på 36 x 36 dm som ger lätt byggbara hus och generellt användbara rum, som kan pusslas ihop till goda lägenhetsplaner.
I miljonprogrammets och 80-talets snåla lösningar har Engstrand
och Speek ritat områden, som med sin intima rumslighet för vidare
idéerna om trädgårdsstaden och den danska Ett liv-rörelsen.

Kungsbacka torg
Kungsbacka torg var tidigare en delvis asfalterad yta med
bilparkeringar i båda ändar och kantad av trafikerade
gator. År 2009 gav Kungsbacka kommun i uppdrag till
White Arkitekter att rita en öppen plats som skulle vara
en attraktiv mötesplats för människor och hållas så fri
som möjligt för många användningsområden.
I torgets centrum finns en vacker gestaltning av tre
gamla kyrkor som en gång stått här, där enkla sittbänkar markerar kyrkorummet och erbjuder både ett unikt
blickfång och en plats att slå sig ner en stund. White
beskriver uppdraget så här:
Torgets utformning respekterar historien men med moderna inslag. Ett rutmönster likt en matta markerar torgytan
för att skapa en samhörighet med omgivande fastigheter
och respektera formen av den gamla rutnätsstaden. Beläggningen i granit varieras så att ledstråk utmed gator
och fasader markeras.
Torget återtar rollen som en plats för möten. Vid den befintliga kyrkan skapas en naturlig scen där arrangemang
kan hållas samtidigt som Norra Torggatan stängs av för
biltrafik och ger plats för uteserveringar. Ljuset, bland annat,
är centrerat kring fasader och integrerat i torgets sittmöbler.
Belysningen skapar en tydlig rumslighet, framhäver omgivande arkitektur som i sin tur gör platsen trygg och vacker.
Stora krav fanns gällande bländfrihet då bostäder och
kontor ligger i anslutning till torget. Den integrerade belysningen under bänkarna möjliggör mötesplatser kvällstid
och blir naturliga ljusbärare som minimerar antalet stolpar på torgytan. Det var mycket viktig att belysningen i
bänkarna var robust och tålig med tanke på det utsatta
läget. En ljussvag variant av ledstångsarmatur, Railer LED,
har använts under bänkarna.
34
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Hus i folkets tjänst
Det fanns en tid då skönhet och kvalitet var hela folkets
angelägenhet. Man talade om vikten av ”vackrare vardag”. Vem har inte någon gång bland sina saker hittat
en kopp eller ett fat av Stig Lindbergs hand, eller en
kökshandduk signerad Astrid Sampe?
En stor del av det svenska samhällsbygget under
efterkrigstiden, vägen mot Folkhemmet, skedde på
de små industriorterna. I konkurrensen om den begränsade arbetskraften blev goda och välplanerade
bostäder ett viktigt verktyg och det fanns utrymme för
modern, experimentell arkitektur. Parallellt med denna
utveckling växte fackföreningsrörelsen snabbt och det
moderna anslaget kom att i högsta grad omfatta även
arbetarrörelsens samlingsplatser och andra offentliga
byggnader. Hus i folkets tjänst.
Den nyutkomna boken Hus i folkets tjänst (Balkong förlag) visa det kulturarv som dessa byggnader utgör, både beträffande sitt arkitektoniska och
konstnärliga uttryck och för den verksamhet som
bedrivits och fortfarande bedrivs. De hus och verksamheter som förmått att förändras i samklang med
tidsandan och dess nya behov, är också de som överlevt som hus i folkets tjänst.
15 hus presenteras, från Kiruna i norr till Eslöv i söder.
Det är många Folkets Hus förstås, men också en skola,
en kyrka, en biograf, ett daghem. Olika typer av offentliga mötesplatser, öppna för alla.
-Vår uppfattning är att utformningen av den fysiska
närmiljön är av yttersta betydelse för livskvalité och för
känslan av delaktighet och värdighet, säger upphovskvinnorna, Barbro Larson och Eva Wernlid.
Boken finns hos välsorterade bokhandlar och utvalda museer, men kan också beställas från förlaget, info@
balkongforlag.se. Ca pris: 280:-
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Datum

start

slut

Adress

Stad/Land

15.00

Hornsgatan 20

Stockholm

Plats

2013
Smtr MEX-kommittén

24–25 jan

Stadsbyggnadsdagarna 2013

6–7 feb

Stadsbyggnad nr 1, utgivningsdag

18 feb

Smtr Trafikkommittén

7–8 mars

Ledarutbildningsdagar 2013

mars

IFME GBoD meeting

7–11 april

Stadsbyggnad nr 2, utgivningsdag

15 april

Årsmöte Island

8–9 maj

Miljö & Teknikk / Kommunalteknikk

13–15 maj

NKS-möte

18 maj

Stadsbyggnad nr 3, utgivningsdag

31 maj

Årsmöte FKT

16–18 maj

Gatukontorsdagar 2013

21–23 maj

Trädgårdsgatan 9

Skövde

Lantmäteridagarna 2013

22–23 maj

Norra Hamngatan 12

Göteborg

Stadsbyggnad nr 3, utgivningsdag

31 maj

Stadsbyggnad nr 4, utgivningsdag

9 sept

KommunalTeknik 2013

sept

Stockholm

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte

20–21 sept

Ringsted

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag

21 okt

Smtr MEX-kommittén

4 nov

Nacka

MEX-dagar 2013

5–6 nov

Nacka

NKS-möte

7 nov

Reykjavik

Island

IFME GBoD meeting

8–9 nov

SATS möte

Reykjavik

Island

Kommunala lantmäteridagarna 2013

20–21 nov

Malmskillnadsgatan 46

Stockholm

Polhemssalen

Smtr Lantmäterikommittén

26 nov

Fleminggatan 4

Stockholm

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag

9 dec

13.00

Nyköping

Stockholm

APWA Snow Conference

Telenor Arena

USA

Charlotte, North Carolina

Island

North-east Coast

Fornebu/Oslo

Norge

Jyväskylä

Finland

Jyväskylä

Finland
Wallenstamsalen

Danmark

2014

IFME GBoD meeting

våren

Gatkontorsdagar 2014
KommunalTeknik 2014

sept

Ett mer omfattande
kalendarium finns
på www.skt.se under
länken Kalendariet
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Få full kontroll på kommunens park- och grönområden
GEOSECMA Park och Grönyta ger kommunen en effektiv
och planerad parkskötsel med full kostnadskontroll. Det
innehåller stöd för allt ifrån planering, analyser och
kostnadshantering till underhåll, trädinventering och
lekplatsbesiktning.

STÖDJER HELA ORGANISATIONEN
Nyckeln till ett effektivt stöd i hanteringen av kommunens
park- och grönytor är att systemet stödjer alla olika roller
som arbetar med planering, uppföljning och skötsel.
GEOSECMA Park och Grönyta är skapat för att stödja de
olika rollernas skiftande behov i den arbetsmiljö där de
verkar, till exempel:
◗ Planeringsansvarige får ett kraftfullt verktyg på kontors-

KOSTNADSKONTROLL SOM GER EFFEKTIV SKÖTSEL
Många kommuner ställs inför nedskärningar och minskad
budget för hantering av kommunens park- och grönytor.
GEOSECMA Park och Grönyta ger stöd i kommunikationen
med beslutsfattare genom en väl underbyggd kostnadsuppskattning för skötsel liksom stöd för analyser av närområdet
för att påvisa hur många som berörs.
Detta innebär att ni:
◗

med hjälp av nyckeltal kan jämföra er kostnadsbild med
andra kommuner

◗

kontinuerligt kan följa upp kostnadsbilden för innevarande år

◗

kan lägga upp en budget för kommande år

◗

kan stänga innevarande år och aktivera kommande år för
att på så sätt säkerställa en historisk kostnadsbild

◗

kan hantera kostnader och åtgärder med olika detaljeringsgrad, från nyckeltalsjämförelser till fullständig kostnadsbild
med uppföljning per enskild åtgärd

datorn för att skapa och ajourhålla geometrier och ytor.
◗ Parkchef, planeringspersonal och arbetsledare får ett

skräddarsytt webbgränssnitt för komplett hantering av
drift och underhåll. Här kan de även planera, budgetera,
simulera och ta fram rapporter och analyser.
◗ Arbetsledare och parkarbetare får ett mobilt stöd för

arbete i fält, för allt ifrån det dagliga drift- och underhållsarbetet till trädinventering och lekplatsbesiktningar.
Här finns fullt stöd för att hantera arbetsordrar.
GEOSECMA Park och Grönyta bygger på en central
databas där både geografisk- och skötselinformation
lagras. Alla gränssnitt arbetar mot samma databas vilket
ger en sömlös miljö där alla har tillgång till aktuell data.

FLEXIBELT SYSTEM
GEOSECMA Park och Grönyta är skapat för att stödja såväl
stora som små organisationer, beställarorganisationer och
även de som ansvarar för drift och underhåll i egen regi.
Terminologi och objektmodell bygger på Moviums de-factostandard, men kan anpassas utifrån kommunens egna
regler och önskemål.
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Läs mer på: esri.se/park

