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l e d a r e

Horungar och Hawaii
N är jag t illt r äd d e  som redaktör för Stads-

byggnad sommaren 2009 hade jag aldrig 
hört talas om kommunaltekniker – än min-
dre visste jag om vad de faktiskt gjorde på 

jobbet. Första numret fick därför primärt sin näring av 
lust och fantasi; ingen dålig duo det heller i tidnings-
makeriet (jodå, journalister är ungefär lika konventio-
nella  och traditionstyngda som kommunaltekniker, 
talar som om de vore blysättare hela bunten, räknar 
pinnar i stället för bokstäver – och de  använder gärna 
ord som tidningsmakeri och horunge (en gammal gra-
fisk term för ett oestetiskt radfall i texten). 

Nu när jag av hälsoskäl tvingas kliva av från denna 
post, som varit ett av mina absolut roligaste uppdrag, 
vet jag betydligt mer om er där ute i kommunerna och 
om vilken avgörande betydelse era insatser har för ett 
fungerande vardagsliv. det finns egentligen inget om-
råde inom samhällsutvecklingen där inte kommunaltek-
niker har ett finger med i spelet. det tycker jag också att 
vi har lyckats förmedla genom tidningen. läsarunder-
sökningen som genomfördes förra året bekräftar detta, 
liksom att tidningen är både läst och uppskattad.

Jag vill därför passa på att tacka er alla som jag haft 
glädjen att samarbeta med. Jag har lärt mig massor och 
vidgat mitt kunnande till att omfatta inte bara arkitektur 
och bostadsfrågor, utan i minst lika hög utsträckning in-
frastruktur, miljöfrågor, globalisering, ekonomi. att vara 
frilansande ensamredaktör för en tidning som Stads-
byggnad är med andra ord en bra skola!

Barbro Larson
Journalist

dock har det inte enbart handlat om hårt arbete. Vi 
har också mötts på kurser, konferenser och seminarier 
här hemma och utomlands. det har faktiskt hänt att 
stämningen vid något möte har varit så uppsluppen 
att jag inte varit säker på om mötet börjat…!

I Stadsbyggnadskretsar har jag oftast blivit lyssnad 
på och respekterad – även om jag långt ifrån alltid 
fått min vilja fram. För journalister är detta att bli 
respekterad ingen självklarhet och därför något jag 
kommit att uppskatta allt mer.

När detta skrivs har jag just återvänt från några veck-
or på Hawaii och vid hemkomsten än en gång blivit 
påmind om vilket fantastiskt land vi bor och lever i! 
rent, rikt, vackert och välordnat. Vilket bland annat ni, 
kära kommunaltekniker, kan ta åt er äran för.

lycka till i framtiden, hoppas vi ses nån gång! Och 
jag hoppas – jag vet! – att Stefan ljung kommer att 
passa utmärkt i min fallna mantel.
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det är en fascinerande vision som föverkligats i Örebro. eyrafältet innehåller i stort sett allt – idrott, handel, 
bostäder och event. Steg för steg har området utvecklats till en arenastad och expansiv stadsdel bara ett par 
minuter från centrum i Örebro.
– att ha alla tävlingsarenor samlade centralt tillsammans med bostäder och kommersiella lokaler är unikt, 
säger Ulf Nykvist, planchef på Örebro kommun.

Av Pelle Svensson , frilansjournalist

a r enor na på ey r a fä ltet har funnits länge i sin ursprung-
liga form. I samband med utvecklingen av området har Idrottshu-
set, Behrn Arena (fotboll, ishockey och bandy, tidigare Eyravallen 
och Vinterstadion) samt Eyrabadet renoverats, byggts till och mo-
derniserats. Samtidigt har kommersiella lokaler byggts in i arenorna 
och bostäder har byggts i flera etapper. Totalt kommer Eyrafältet att 
innehålla cirka 500 bostäder när området är fullt utbyggt.

Utvecklingen av området inleddes i och med Örebro kom-
muns planprogram 2001. Där står: 

”Planprogrammets syfte är att visa Eyrafältets framtida innehåll 
och struktur. De centrala sportanläggningarna Idrottshuset, Eyra-
vallen och Vinterstadion avses behållas och utvecklas, komplette-
ras med bostadsbebyggelse och fungerande trafikanläggningar.”

Både Inger Sundström, f d chef för Stadsbyggnadskontoret 
(1998-2012), och Ulf Nykvist, planchef, har varit med under hela 
processen med Eyrafältet.

– Utgångspunkten var att förtäta staden på ett intelligent sätt, 
så att både stadsliv och människor skulle få sitt. Samtidigt ville 
vi utveckla arenorna så att de uppfyller internationella säkerhets-
krav och ger utövarna på elit- och breddnivå rätt förutsättningar 
att bedriva sin verksamhet, säger Inger Sundström.

Under resans gång har det vid flera tillfällen diskuterats om 
vissa av arenorna ska flyttas utanför stadskärnan som i många 
andra större städer. Bland annat för att tillgodose parkeringsbe-
hovet och för att frigöra attraktiv tomtmark centralt.

– Vi tänkte givetvis efter mycket noga och kom fram till att 
det inte alls är säkert att man löser stadens behov genom att flytta 
arenor utanför stadskärnan. Tvärtom, vi menar att centralt be-
lägna arenor förser staden med energi och vice versa. Det skapar 
en puls som är direkt nödvändig för stadens utveckling.

– Dessutom, fortsätter Inger Sundström, har utvecklingen 
av Eyrafältet gjort att det har blivit en länk mellan universitetet 

TEMA Arena

eyrafältet i Örebro 
– arenakluster och ny stadsdel
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E YR AFÄLTETS AR E N O R

Behrn Arena, fotboll
Tre nybyggda läktare (etappvis byggnation) med kommer-
siella lokaler och restauranger. arenan har plats för totalt 12 
674 åskådare.

Behrn Arena, Ishallen
Ny takhöjd på tjugo meter, nya läktarplatser, nya loger och 
en uppfräschning av omklädningsrum samt installation av 
en Jumbotron gör att Ishallen har fått en modern kostym. 
restauranger, bar och kiosker, supporterbutik. den nya 
Ishallen tar cirka 5 000 åskådare

Behrn Arena, Bandyhallen
den sjätte bandyhallen totalt i Sverige och ett välkom-
met tillskott för bandyspelare, skridskoåkare, skolbarn och 
allmänhet. Bandyhallen rymmer cirka 1 700 åskådare, varav 
1 400 på huvudläktaren. Utbyggnadsmöjligheter finns med 
ytterligare totalt 2 500 platser. 

Idrottshuset
Idrottshuset invigdes 1946 och är en mycket vacker bygg-
nad som är Q-märkt. det ställer höga krav på att renove-
ringen inte påverkar Idrottshusets ursprungliga karaktär. 
en ny del byggs till som följer formspråket från den gamla 
delen. den nya idrottshallen kommer att stå klar 2013. I den 
nya delen ryms omklädningsrum och en ny bollhall. Boll-
hallen kan göras om till två träningshallar eller ställas klar 
för match. I gatuplan skapas en attraktiv butikslokal Idag 
har 19 föreningar sin verksamhet i idrottshuset. I och med 
renoveringen får de bättre förutsättningar att utöva sina 
respektive idrotter, både tränings- och tävlingsmässigt.

Eyrabadet
Ombyggnaden av eyrabadets omklädningsrum är i full gång. 
de gamla omklädningsrummen har gjort sitt och renoveras 
upp till nyare snitt. Bastu och ångbastu uppdateras och blir 
nytt och fräscht. Ombyggnaden beräknas vara klar under 2013.

Orvar Bergmarks plats
Platsen, som tillägnats en av Örebros mest framstående idrotts-
män någonsin, är en stor öppen torgyta med en sittvänlig 
trappa upp mot Ishallen och bandyhallen. ambitionen är att 
skapa en attraktiv mötesplats för idrott-, event-, fritid och affärer. 
Här samlas supportrar och övrig publik för att ladda inför match.

och centrala Örebro. Visserligen är det några kilometer mellan 
Eyrafältet och universitetet, men hela stråket från centrum till 
universitetsområdet bildar en naturlig och fungerande helhet. På 
sikt är det möjligt att stråket förtätas ytterligare.

Och parkeringsfrågan?
– Den har debatterats hela tiden, säger Ulf Nykvist. Vårt mål 

har varit att alla bostäder och lokaler ska klara sitt parkeringsbe-
hov. Arenorna ska klara sitt vardagsbehov, det vill säga i anslut-
ning till träningar och ordinarie verksamhet. Däremot kommer 
området aldrig fullt ut att klara det parkeringsbehov som finns 
vid matcher och större event. Då får besökarna räkna med att 
parkera i centrala p-hus. Tack vare arenornas centrala läge är det 
lätt att ta sig dit till fots, med cykel eller buss. Vi har märkt att det 
är fler och fler som gör det.

Utvecklingen av Eyrafältet har uppmärksammats stort nationellt. 
– Vi får ta emot många studiebesök. Senast var det en dele-

gation från Göteborg här. Där har man planer på att utveckla 
området kring Rambergsvallen på Hisingen. De var imponerade 
av hur vi har gjort med Eyrafältet.

En framgångsfaktor med Eyrafältet är att det har utvecklats 
av både kommunen (med det kommunala fastighetsbolaget 
Örebroporten som drivande kraft) och privata aktörer. Och 
genom att bygga in kommersiella lokaler i arenorna har man 
lyckats bra med finansieringen.
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Idag ter sig området i stort sett klart. Men än återstår en hel del 
bostäder att bygga. Eyrabadet ska renoveras klart och eventuellt 
kompletteras med bostäder. Och det finns planer på att bygga ett 
kontorshus framför Behrn Arena/Ishallen.

– Hela processen har i stort sett gått väldigt bra. Eyrafältet är 
ett fantastiskt fint område som kommer att utvecklas ytterligare, 
säger Ulf Nykvist.

– Både örebroare och besökare är saliga över närheten mellan 
stadskärnan och arenaområdet. Jag är stolt över den satsning vi har 
gjort. Vi har gjort rätt. Det har redan visat sig. Och kommer att 
visa sig ännu tydligare i framtiden, säger Inger Sundström.<<

Text: Pelle Svensson, frilansjournalist

TEMA Arena

b i l d: c l a r us a r k i t e k t e r

 
b i l d: c l a r us a r k i t e k t e r

 

b i l d: s w e co/lv b e



9STADSBYGGNAD 1 · 2013

Är du civilingenjör, arkitekt eller motsvarande med inriktning
mot samhällsbyggnad och fastighetsrätt? Vill du vara med och
påverka samhällsutvecklingen? Sveriges Domstolar söker ett

Tekniskt råd

med placering i första hand i mark- och
miljödomstolen vid Umeå eller
Östersunds tingsrätt

Mer information om denna och andra domaranställningar finns
på www.domarnamnden.se. Sista ansökningsdag är den 24
februari 2013.                      

Ett tekniskt råd deltar med andra domare i mark- och miljödomstolens avgöranden. Anställningen avser samtliga
mark- och miljödomstolar, men tjänstgöring kommer att ske företrädesvis vid Umeå och Östersunds tingsrätter.
Stationeringsort kommer att bestämmas i samråd med den som erbjuds tjänsten.

www.domarnamnden.se
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arenastaden i Växjö är ett arenakluster som ligger rätt i tiden. Här skapas ett sammanhållet idrottscen-
ter med toppmoderna arenor för många sportintresserade, bland annat en europaunik friidrottshall.

Av Anders Franzén

Tank arna och planeringen kring en om-
vandling av Värendsvallsområdet till en Arenastad 
har några år på nacken och planeringen har inte 

heller varit helt spikrak. Däremot har den politiska viljan 
och enigheten kring hela processen varit stark ända sedan 
de första stapplande stegen 2002 och man har fått se ett 
starkt engagemang från näringslivet.

Efter några trevande försök så påbörjades 2009 ett 
nytt intensivt planeringsarbete tillsammans med före-
trädare för Växjö Lakers, Östers IF och IFK Växjö för 
att få fram en dispositionsplan som bestämde var olika 
arenor skulle placeras. Efterhand kom även inneban-
dyn med Vipers och Vöikers in i bilden för att bygga 
en särskild innebandyarena. Entusiasmen var stor för 
att nu hitta lösningar och kunna påbörja byggnation. 
Först ut var Växjö Lakers med ett första spadtag för en 
hockeyarena i maj 2010. Övriga har sedan kommit med 
spade efter spade under 2011.

De toppmoderna arenorna
Tipshallen ligger som ett nav i ett hjul av arenor. Där 
finns sedan länge en fullskalig fotbollsplan med helt ny 
konstgräsmatta och plats för cirka 2 500 åskådare. Här 
skall också finnas den samlade administrationen för 
området i ett HPC, High Performance Center, samt 
efterhand ett Sommarsportcenter i samverkan med 
Svenska Olympiska Kommittén.

Den 17 september 2011 invigdes VIDA Arena, la-
gom till Växjö Lakers första match i hockeyns elitserie, 
med plats för nära 5 700 åskådare. Den 1 september 
2012 invigde Östers IF sin fotbollsarena Myresjöhus 
Arena med plats för 12 000 åskådare. 

Den 8 september var det dags för Växjö Innebandya-
rena AB att inviga Fortnox Arena som betraktas som 
nationalarena för innebandyn eftersom den är den för-
sta i sitt slag i Sverige. Arenan tar 1 500 åskådare. 

Den 6 oktober invidge IFK Växjö att inviga sin nya 
friidrottshall Telekonsult Arena. Den har för Europa 
det unika med sex banor för 200-meters lopp och är i 
övrigt komplett för träning och tävling inomhus med 
plats för 1 200 på läktarna. Tillsammans med Tipshal-
len kan Växjö därmed anordna mästerskapstävlingar av 
internationell klass. Slutligen i januari 2013 invigs en 
hall för truppgymnastik och dans för alla Dackegym-
naster med flera.

Med detta kommer Arenastaden i Växjö att inrym-
ma toppmoderna arenor för flertalet betydande spor-
ter. Inom området finns också inomhusanläggningar 
för badminton, squash, bordtennis och boule och långt 
gångna planer finns också för en ny bowlinghall.

Arenastaden i Växjö
I detta sammanhang måste också nämnas att i 

Växjö invigdes den 30 augusti Södra Climate Arena, 
en ny tennishall i trä med fyra banor som blir världens 
första hall som klarar kraven för att få kallas passiv-
hus. Ready Play Tennis AB är företaget med välkända 
tennisprofiler som skall bedriva tennisverksamhet 
och utbildning i arenan.

Evenemangen
Arenastaden är i dagsläget främst ett område för olika 
idrotter. Här har dock sedan länge också ordnats mäss-
sor, utställningar, popgalor och andra musikevene-
mang såsom Melodifestival, Ladies Night och motsva-
rande. Med de nya arenorna kommer möjligheterna för 
att ordna liknande evenemang att väsentligt förbättras. 
Redan har den nya hockeyarenan haft Melodifestival 
våren 2012. I Fortnox arena har arrangerats World 
Challenge Cup för världens fyra bästa nationer i inne-
bandy. I Myresjöhus Arena har spelats damlandskamp 
i fotboll och nästa sommar skall här spelas Dam-EM. 
I Telekonsult Arena skall arrangeras Nordiska lands-
kamp i friiidrott och ytterligare många evenemang är 
inbokade i Arenastaden. 

Bredd och elit
Arenastadens anläggningar är byggda för att ge tusen-
tals ungdomar möjlighet utöva olika sporter. Detta är 
en nödvändig bas för att utveckla elit. Området sys-
selsätter över hundra anställda, spelare och tränare. 
Inför färdigställande av arenor har Växjö Lakers nått 
Elitserien och Östers IF Allsvenskan. Vipers är på väg 
mot Superligan i innebandy och IFK Växjö har många 
elitidrottare i friidrott. Växjö har blivit en idrottsstad 
av rang.

High Performance Center
Växjö kommun och föreningarna har nu gjort en enorm 
satsning för att på Arenastaden skapa Sveriges bästa 
idrottsliga center där nu satsningar bl.a. inför OS 2016 
kan dra igång. En särskild organisation, High Perfor-
mance Center, HPC, kommer att samordna mycket av 
aktiviteterna. Här håller på att utvecklas ett tränings-, 
test-, medicinskt-, forsknings- och utbildningscenter i 
samarbete med SOK, Linneuniversitetet, Landstinget 
och några privata intressenter.<<

Anders Franzén
projektledare för Arenastaden

TEMA Arena
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Borås skulle bygga ny simhall. revisorerna varnade för att notan skulle gå på 100–120 miljoner. Facit: 
54 miljoner kronor.

– Bland det viktigaste i Boråsmodellen är en sammanhållen entreprenad inom förvaltning, bolag 
eller förening, säger Christer Johansson, ekonomichef i Borås kommun.

bor åsmodellen är inte en utan flera. Den har utvecklats 
genom åren och när den nya 50-metersbassängen Borås Simarena 
byggdes är konceptet ett annat än 2004 när Elfsborg skulle bygga 
ny fotbollsarena. Men det finns en kärna som är gemensam.

– När simhallen, som det senaste exemplet, skulle byggas så 
var det initialt i grunden fortfarande en föreningsmodell. Under 
projekteringen planerades bygget om och utfördes i kommunal 
regi. Det blev projekt där vi handplockade eldsjälar från fören-
ingslivet till nyckelpositioner. Ett mycket påtagligt och konkret 
budgetansvar lades på byggruppen, berättar Christer Johansson.

Modellen har sparat in många miljoner. Borås Simarena 
som revisorerna hissade varningsflaggor för 100–120 miljo-
ner som visade sig landa på 54 miljoner är inte enda exemplet. 
När en ny friidrottsanläggning skulle byggas så besöktes en 
annan kommun där man just byggt för 42 miljoner kronor. 
Friidrottsklubben Ymers föreningsägda ”byggbolag” fixade en 
ny jämförbar hall för 14,8 miljoner.

– Modellen är en förutsättning för att vi ska kunna göra de 
stora satsningar på idrottsanläggningar som vi har gjort, säger 
Christer Johansson.

Boråsmodellen såg dagens ljus när fotbollsklubben Elfsborg 
skulle bygga nytt 2004.

Bygget den gången landade på 115 miljoner kronor. Om 
Elfsborg kunde stå för 25 procent av finansieringen så skulle 
kommunens stå för resterande 75 procent. Entreprenadfor-
men med ett föreningsägt bolag valdes.

– En budgetteknisk fördel med ett föreningsbolag är att det 
inte har automatisk tillgång till kommunala medel. Det blir en 
likviditetsstyrning. Om du inte har pengar på bankkontot så 
måste du snåla eller skaffa nya pengar annars stannar bygget, 
säger Christer Johansson. Detta sätter press.

Framgången för modellen handlar inte om att förenings-
bolag inte lyder under LOU, lagen om offentlig upphandling. 
Modellen har utvecklats under resans gång. Borås Simarena 
byggdes inte med ett föreningsägt bolag, utan blev kommunin-
ternt och löd under LOU.

– Vi tyckte inte att simklubben var stark nog för ett projekt 
av den här kalibern. Kontakter i byggbranschen saknades, lik-
som tillräcklig ekonomisk och juridisk kompetens. Vi tillsatte 
en ledningsgrupp under lokalförsörjningsförvaltningen och 

Boråsmodellen  
har halverat byggkostnaden

TEMA Arena
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rekryterade personer med sakkunskap från simklubben och ti-
digare ”Boråsmodeller” säger Christer Johansson.

Boråsmodellen måste fyllas med innehåll för att fungera – det 
är de människor som ingår som är nyckeln till framgång. Det är 
frågan om ett samspel mellan kommun och föreningsliv.

– Boråsmodellen är inte tillämpbar i alla lägen. Vi bygger inte 
skolor och förskolor så här. Modellen kräver sina eldsjälar, kon-
staterar Christer Johansson.

Men eldsjälarna har visat sig vara användbara på andra sätt – 
som externa konsulter har de gjort en andra bedömning ”second 
opinion” av flera kommunala lokalprojekt. En sådan konsult-
prövning nyligen av ett 30 miljonersprojekt ledde till att budge-
ten reviderades till ca 20 miljoner kronor. <<

Stefan Ljung, redaktör Stadsbyggnad

Borås simhall
•	 Ägare: Borås Stad

•	 Byggutgift: 57 mnkr

•	 Byggkoncept: delade entreprenader 
under en specialsammansatt styrgrupp

•	 Finansiering: Borås Stad

•	 driftsform: en kombination mellan kommu-
nal regi och avtal med simklubben elfsborg

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

Platsannonser
a

i Stadsbyggnad och på 

stadsbyggnad.org!

Våra läsare arbetare inom  

gatutrafik-, tekniska-, fastighets- 

och stadsbyggnadskontoren 

i Sveriges 290 kommuner.
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Harlem, en stadsdel som ligger på norra delen av manhattan, i New york City, hade under lång tid rykte 
om sig som ett getto med kriminalitet och droger. det var kännetecknande för stadsdelen i synnerhet då 
den organiserade brottsligheten för fyrtio år sedan tog fart. På senare år har dock Harlem genomgått en 
omfattande restaurationsprocess. Harlem är numera ett säkert område att vistas i. en ytterst aktiv frivilligor-
ganisation, Habitat for Humanity, bidrar till Harlems renässans.

Av Markku Björkman, frilansjournalist

 Idag pr äglas harlem av en intensiv restaurering. Ar-
kitekter, fasadmålare och  byggarbetare är efterfrågade 
yrkesgrupper i dagens Harlem. På senare år har stadsde-
len genomgått en synbar omvandling. Fastighetspriserna i 

stadsdelen har stigit kraftigt. Många vita har f lyttat till Har-
lem och det har åter blivit ett turistmål.

Den etniska mångfalden har påverkats markant under de se-
naste åren. Enligt uppgifter från New Yorks statistiska kontor 
bor ungefär 30 procent icke-afroamerikaner i dagens Harlem 
med stigande tendens. Många vita, däribland svenskar har köpt 
hus eller lägenheter i Harlem när priserna sjönk under finanskri-
sen. Sedan har dessa fastigheter restaurerats. 

Harlem har fått namnet efter staden Haarlem i Nederlän-
derna. Området har länge varit känt som ett viktigt centrum för 
afroamerikansk kultur.

Harlem spelade en mycket betydelsefull roll under jazzens fram-
växt i början av 1900-talet samt under jazzens guldålder som sedan 
följde. I Harlems många kyrkor kan man även uppleva gospelmusik. 

På 90-talet började köpmännen åter upptäcka att Harlembor-
na faktiskt var en rätt köpstark målgrupp, och sakta men säkert 
började nya butiker uppstå. Därmed tog den andra Harlem-re-
nässansen fart. Denna fastighetsboom pågår ännu. 

Förnyelseprocessen bidrar otvivelaktigt till ökande fastighets-
priserna och höjda hyror. Ändå verkar det som om många afroame-
rikaner väljer ändå att bo kvar i stadsdelen. En bidragande orsak är 
att hyrorna i många av Harlems flerfamiljshus är strängt reglerade. 

Det finns anledning att se på den amerikanska stadsplane-
ringen med kritiska ögon. Anpassningen till bilsamhället är en 
av dessa negativa företeelser, men Harlem har väldigt lite med 
amerikanska bilsamhället att göra. Det finns inga bilköer där, 
inte ens under rusningstrafiken. Harlem har inga fabriker som 
drar anställda till sig. Husen i Harlem är från slutet av 1800-talet 
och påminner mycket om Europa, frånsett de typiska brandste-
gen som ger en speciell karaktär åt fasaderna. 

Harlem korsas däremot av flera snabba tunnelbanelinjer med 
otaliga stationer och där finns även många busslinjer. Harlem 
och New York i stort är egentligen en stad där man inte behöver 
någon bil. Med tunnelbanan kommer man fram snabbare och 
det finns ändå inga parkeringsplatser. På andra ställen står det 
alltid: Dont even think about parking here".

I USA förekommer också en hel del föredömlig urban för-
nyelseverksamhet i form av frivilligorganisationer som upp-
rustar och målar lägenheter gratis för till exempel åt de som 
har drabbats av naturkatastrofer. Det är ett typiskt ameri-
kanskt fenomen, som har vuxit fram under senaste tre årtion-
den i frånvaro av heltäckande socialt skyddsnät. 

En av dessa organisationer är Habitat for Humanity, som under 
senare år har sanerat och målat ett dussintal lägenheter i Harlem. 
Habitat for Humanity International ( HFHI ), eller helt enkelt 
bara Habitat, är numera en erkänd internationell, icke-statlig och 
ideell organisation, som baserar sig på ”kristna kärleksbud”, Själv 
beskriver organisationen sig ibland som en "kristen bostadstjänst”. 

Organisationen grundades 1976 av Millard och Linda Fuller. 
Under 2005 uppfördes organisationens 200.000: e hus, vilket 
innebär att antalet personer, som bodde i hus byggda av Habitat 
världen under detta år överskred en miljon.

Habitats mål är att bygga eller upprusta ”enkla, lämpliga och 
prisvärda" lägenheter respektive hus åt betalningssvaga grupper. 
Hus- eller lägenhetsägarna förväntas själv investera upp till 500 
timmar arbete under projektet beroende på vederbörandes famil-
jesituation, ålder och hälsa. 

Habitats verksamhet finansieras genom donationer däribland 
betydande federala, öronmärkta bidrag. Stora mänger byggmate-
rial och verktyg skänks varje år av byggmaterieltillverkare.

Habitats internationella operativa huvudkontor ligger i Ame-
ricus, i delstaten Georgien och dess administrativa huvudkontor i 
Atlanta . Det finns fem områdeskontor runt om i världen. Varje na-
tionellt kontor drivs helt oberoende i form av en ideell organisation. 

Nationella kontor samordnar Habitats all byggverksamhet i 
respektive närområde, inklusive insamling av donationer, plane-
ring, val av projekt, husbyggen och nödvändig service. Allt arbete 
utförs av volontärer utan anspråk på vinst. Organisationen står 
dock för mat och enkla övernattningsmöjligheter, tex i samband 
med katastrofhjälp.  Denna policy har tillämpats sedan 1986.

Habitats avdelningar i USA har numera börjat bygga LEED 
- certifierade hus. Organisationen är mycket aktiv även i andra 
länder. För två år sedan vann Habitat for Humanity utmärkel-
sen, Global Energy Award, med anledning av en resurssparande 
biosand- och vattenfiltreringsprojekt i Tadzikijstan.

Ifjol strök ett antal Habitat - volontärer vid New Yorks 125:e 
gata fräsch färg på väggarna och tak hos en afroamerikansk fa-
milj. Huset är byggt i mitten av 1800-talet.

Arbetsteamet leddes av Ron Darling, en före detta baseboll-
spelare från New Yorks Mets.  År 1989 tilldelades Ron högsta 
amerikanska baseboll - utmärkelsen Gold Glove Award. Han är 
också styrelsemedlem i Habitat for Humanity.

Ron Darling,  som är född i Honolulu, har en Hawaiisk - kinesisk 
mor och en fransk-kanadensisk far. Ron talar flytande kinesiska 
och franska. Efter att ha vuxit upp i staden Millbury, i delstaten 
Massachusetts , deltog han St Johns High School i Shrewsbury.

– Idag har jag förmånen att få bo i fantastiska New York City. 
Och därför vill jag ge något tillbaka, betonade Ron Darling.

Stadsförnyelse med frivilliga krafter
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Stadsförnyelse med frivilliga krafter

Habitat for Humanity bygger här ett nytt hus i orkandrabbade 
New Orleans. Volontärerna upprustar och målar lägenheter 
och bygger hus gratis för betalningssvaga grupper.

(Fritt foto: Wikipedia, Fotograf: Joe Mabel)

Habitat for Humanity´s arbetsteam vid 125: gatan 
leds av Ron Darling (till vänster), en före detta 
basebollspelare från New Yorks Mets. 

Karta över Harlem. Allt inom den streckade linjen 
är Harlem. (Källa: Wikipedia, ritad av Stern)
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Han känner sig påtagligt motiverat att hjälpa de boende i lä-
genheten.  Habitat har också bytt ut köksutrustningen och gjort 
en del golvarbeten i lägenheten.

– Ett hem är det viktigaste i deras liv. Det kommer att bli bättre 
integrerade i området när de bor i en snygg lägenhet. Jag vet att de är 
inbitna Harlembor och kommer att göra stadsdelen bättre, sade Ron.

Innan reparationen började gick Darling runt en dag med åtta 
andra personer och samlade in färg, penslar och byggmaterial vär-
da drygt 4000 dollar. Det mesta samlades ihop hos försäljare av 
byggmaterial.  Privata donationer i form av pengar utgjorde resten.

– Istället för att gå ut till en fin restaurang för att fira Alla 
hjärtans dag, firade våra generösa frivilliga genom att arbeta gra-
tis under en hel dag, förklarade Josh Lockwood, verkställande 
direktör i Habitat- NYC, när han granskade arbetsresultatet i 
lägenheten vid 125:e gatan.

En av volontärerna, Sarah Muradian, studerar i vanliga fall 
medicin vid Los Angeles universitet. Hon flög till New York 
för att tillbringa Alla hjärtans dag med pojkvännen Ben Moore 
, även han en student som arbetar med sin masterexamen vid 
Columbia University, som ligger vid utkanten av Harlem.

– Det var Ben som kom på idén att markera Alla hjärtans dag 
genom att dela vår kärlek med andra - för att hjälpa dem att kän-
na värme och sammanhållning, berättade Sarah.

På grund av deras långväga relation, får de sällan chans att till-
bringa längre perioder tillsammans. Men att kunna uppleva i en 
sådan underbar händelse gemensamt är en fantastisk möjlighet, 
sade Sarah och torkade målarfärg av pannluggen.

Lägenhetsinnehavaren, Regina Thompson, arbetar som skol-
sekreterare i Harlem. Hon deltog själv i arbetet sida vid sida med 
volontärerna. Hon och hennes två- åriga son Jaden bodde tidi-
gare i en dragig ett- rums- lägenhet på källarplan.  

Regina köpte denna förhållandevis nedgångna bostad efter-
som hon ville Jaden en bättre levnadsmiljö. Hon hade dock inte 
råd och kraft att sanera lägenheten själv.

– Jag tycker om att arbeta tillsammans med andra familjer 
som försöker förbättra sin boendesituation. Jag har mött män-
niskor från alla samhällsskikt som vill förvandla Harlem till en 
stadsdel att vara stolt över, sade Regina, som planerar själv att bli 
en Habitat - volontär efter att hon har flyttat in i sitt nya hem. 

Volontärernas oegennyttiga insats vid 125:e gatan visar att Habi-
tat for Humanity är en förebildlig organisation, som bidrar till att 
förbättra livskvalitén för många Harlembor.  New York- volontärer-
nas verksamhet är dock inte begränsad i denna stadsdel.  

Med hjälp av tusentals frivilliga, har Habitat - NYC bygger 
eller restaurerar nästan 300 bostäder varje år för nödställda eller 
betalningssvaga familjer i New York fem stadsdelar. Dessutom 
deltar Habitat for Humanity globalt och nationellt i en rad andra 
hjälp- och saneringsprojekt. <<

Markku Björkman, frilansjournalist

2. Habitat for Humanity bygger här ett nytt hus 
i orkandrabbade New Orleans. Volontärerna 
upprustar och målar lägenheter och bygger 
hus gratis för betalningssvaga grupper.

(Foto: Wikipedia, Fotograf: Joe Mabel)

1. Flera lägenheter i detta vackert nysanerade 
hus vid 122:a gatan i Harlem väntar sina köpare 

(Foto: Markku Björkman)

1.

2.
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lång historia för ett oprövat system
Redan i början av 1970-talet fanns tankar om ett spår-
bilssystem i Sverige, då lanserat som en del av Göteborgs 
kollektivtrafik. Sedan dess har tankarna dykt upp i olika 
former och 2002 inledde Banverket ett samarbete med 
det svenska företaget SkyCab om att utveckla ett system. 
Ännu har inget system tagits i drift i Sverige, men i andra 
länder finns redan fungerande system. År 2009 kom ett 
regeringsuppdrag som syftade till att identifiera lämplig 
lokalisering för en pilotbana i Sverige.

stadsutveckling med utmaningar
Dagens svenska städer står inför en utmaning, nämligen 
att skapa attraktiva tätorter genom förtätning, samtidigt 
som biltrafiken måste minska.  Övergången till kollektiva 
färdmedel går relativt långsamt, trots att en stor del av 
bilresandet i tätorterna är kortare än 5 km. Vanebilisterna 
är en stor men svårflörtad grupp resenärer som kräver att 
alternativa färdmedel ska kunna leva upp till de kvalite-
ter de anser att bilen erbjuder.  Argumenten för att välja 
bilen hos vanebilisterna är många, bland annat komfort, 
enskildhet, tillgänglighet och valfri tid för avfärd. De be-
fintliga kollektivtrafiksystemen har svårt att erbjuda kon-
kurrenskraftiga alternativ utifrån dessa argument. 

Spårbilen är efterfrågestyrd, vilket gör att den är 
redo när resenären är det. Beställning av resan sker 
vid stationen och fordonet står oftast redo för avfärd. 
Kupén i spårbilen kan delas med upp till 4 andra re-
senärer, men bara om du vill. Detta val ger möjlighet 
till avskildhet och trygghet, men också bibehållen sä-
kerhet vid gemensam färd, i och med att kupén kame-
raövervakas från ledningscentralen. Resan går direkt 
till den valda målpunkten, utan mellanliggande stopp 
och medelhastigheten är relativt hög, ca 35 km/h. Detta 
är ungefär dubbelt så snabbt som en buss i stadstrafik. 
Stationer kan förläggas inne i byggnader och på valfri 
höjd, under, i eller över markplan.  

vad är det då som gör att introduktio-
nen av spårbilar dröjer?
Spårbilssystemen dras med en del brister, bland annat 
kapaciteten vid högtrafik. Det går helt enkelt inte att 
förflytta stora mänger människor på kort tid med fordon 
som kan ta maximalt 5 personer per resa. Det är dessut-
om relativt dyrt att bygga ett spårbilssystem, dyrare än 
flera andra kollektivtrafiksystem som buss och spårväg. 

En annan utmaning är att förlägga spår och banor på 
ett sätt som inte ger negativa konsekvenser på insyn el-
ler stadsbild (exempelvis balkbanor som anläggs på 4–5 
meter höga pelare). Systemet är oprövat i Sverige, vilket 
också gör att de faktiska överflyttningseffekterna av va-
nebilister till spårbil är svåra att bedöma.

vilken roll kommer spårbilen att spela 
i fr amtida kollektivtr afik?
Ett nytt kollektivtrafiksystem med unika egenskaper 
kan också bidra till ett annat sätt att planera funktio-
ner, verksamheter och i förlängningen även staden. 
Färdtjänst, sjukresor och andra samhällsbetalda resor 
skulle till exempel kunna effektiviseras. Detta kan ske 
genom smartare lokalisering och planering för direkt-
anslutning till sjukvård med hjälp av spårbilssystem. 
Områden som tidigare varit svåra att kollektivtrafik-
försörja på grund av höjdskillnader eller begränsat 
utrymme skulle kunna försörjas med spårbilssystem. 
Spårbilen kan också bidra till ökat kollektivtrafikan-
vändande genom att skapa attraktiva anslutningar och 
omstigningar, vilket ökar upptagningsområden för 
buss, spårväg och tunnelbana. Trafiklösningarna i den 
långsiktigt hållbara staden nyttjar samverkande kollek-
tivtrafiksystem. Spårbilen har egenskaper som idag inte 
erbjuds i kollektivtrafiken, vilket kan bidra till att för-
ändra synen på kollektivtrafik och resande, om vi väljer 
att tänka och planera i nya banor.<<

Magnus Burvall, Beteendevetare och Processledare. 
Vectura, Transportarkitekten
Ansvariga för Trafikverkets utredning och samlade besluts-
underlag för ställningstagandet om PRT är ett kollektivtra-
fiksystem som Sverige bör satsa på i närtid.

Beskrivning av spårbilssystem
Spårbil, eller spårtaxi som det också kallas, 
är helautomatiska, förarlösa fordon som 
går på egen bana eller räls. resan kan ske 
då behovet uppstår och fordonen, som 
kan ta 3–5 personer i självvalt sällskap, går 
direkt till önskad destination utan stopp. 
Internationellt går spårbil under benäm-
ningen PrT, Personal rapid Transit. 

Tänk om spårbilar kan ersätta 
personbilarna i städerna?
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v i nter solen leta r sig fram över gatan där det färg-
sprakande kvarteret Bläckhornet tar form. På Bergholms 
väg, en kort promenad från stadskärnan, är det lockande 
att stanna till och kika upp mot fasaden.  Bläckhornet är 
ett av många byggprojekt som ska få fler att flytta in, mitt i 
ett av Nyköpings viktigaste förtätningsområden. 

Bara ett stenkast från Bläckhornet ligger Tessinområ-
det, dit ett av de fyra studiebesöken går. Elevantalet på 
gymnasiet här minskar de kommande åren och eleverna 
ska därför flyttas till den andra kommunala gymnasie-
skolan västerut. Här byggs nu i stället en ny och miljöan-
passad högstadieskola. Belysningen blir dagljusstyrd med 
närvarosensorer och byggnaden förses med sedumtak 
som fångar upp dagvattnet. Energianvändningen, som 
elever och pedagoger ska kunna följa dagligen, beräknas 
till 44,2 kwh per kvm, långt ambitiösare än det lagstad-
gade kravet på maximalt 80 kWh. Skolan blir dessutom 
skofri, med planetarium och stora glasade ytor.

–  Sveriges häftigaste högstadieskola? Ja, jag tror fak-
tiskt det! säger projektledaren Pasi Rönkkö.

Tätare bebyggelse för en hållbar stad
De förändrade elevkullarna har skapat möjligheter att 
bygga om ett stort och relativt ödsligt skolområde så 
att det bättre hänger ihop med övriga staden. Parallellt 
med högstadiebygget tas ett planprogram fram för hela 
Tessinområdet. Målet: en blandad och hållbar stadsdel 
med bostäder, handel och ny förskola.

Ett annat intressant projekt ligger några hundra me-
ter bort vid mot stadsfjärden. I stadsdelen Kungshagen, 
en gammal deponi som idag är industri- och verksam-
hetsområde, har kommunen planer på nya bostäder. 

Under Stadsbyggnadsdagarna 2013 6-7 februari i Nyköping erbjöd Nyköpings kommun fyra studiebesök 
till intresseväckande projekt i en stad som växer och lockar nya invånare.

Silon får fönster i Nyköpings hamn
Man har därför gjort en omfattande undersökning av 
markföroreningarna i hela stadsdelen för att få en sam-
lad bild av om och hur intentionerna kan förverkligas. 

– Det viktigaste är att vi på ett hållbart sätt kan ut-
veckla staden, där vi kan ta hänsyn till föroreningar re-
dan tidigt i planeringen. Vår strategi är att säkerställa 
att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt 
och att vi gör åtgärder på kostnadseffektiva sätt, säger 
projektledare Karin Wesström på Nyköpings kommun.

Tävlar om Årets stadskärna
Ett av de mest intressanta studiebesöken handlar 
om Nyköpings strävan efter att bli utsedd till Årets 
stadskärna. Bland annat har kommunen förbättrat 
promenadstråken med belysning och gångbrygga 
utmed Nyköpingsån, påbörjat ett projekt med en ny 
stadspark och utreder möjligheten att göra om en av 
stadens största affärsstråk till gåfartsgata. Dessutom 
sker en rad samarbeten med fastighetsägare och före-
tagare för att få stadskärnan att leva upp.

Det sista av studiebesöken går till Lantmännens före 
detta silo i Nyköpings hamn som Peab nu bygger om 
till ett fyrtiotal bostäder. Projektet innehåller ytterli-
gare ca 150 bostäder som planeras i ny bebyggelse utmed 
kajen nedanför själva silobyggnaden. Som väntat har lä-
genheterna snabbt sålt slut, sånär som på ett antal när-
mast marknivå. Kanske något för den höjdrädda som 
ändå vill ha ett hem utöver det vanliga? <<
 Johanna Lindquist, Nyköpings kommun
Denna tidning skickades till tryckeriet samtidigt som 
Stadsbyggnads-dagarna inleddes. Texten berör studiebesök 
som planerats för dagarna.

Belysningen utmed ån och tryggare gång- och cykelvägar 
har ökat trivseln i Nyköpings stadskärna. f o to: h u g o l e i j o n
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Sidonotis om Nyköping:
Nyköping är en tillväxtkommun med stabil inflyttning 
sedan 2002. Preliminära siffror vid årsskiftet visade 
en rekordökning med närmare 600 personer och 
invånarantalet närmar sig nu 52 500. Efter många års 
konsekvent marknadsföring med den så kallade Bo i 
Nyköping-kampanjen har också fler fått upp ögonen 
för staden. Stockholmarnas kännedom om Nyköping 
har ökat stadigt och från att mest ha associerat till 
brännvin och gästabud, tänker många nu på Skavsta, 
hav och skärgård när namnet Nyköping nämns.

Silon får fönster i Nyköpings hamn

Antal invånare: 52 475

Läge: Vid kusten 10 mil söder om Stockholm

Tillväxtmål: 700 invånare/år

Antal färdigställda lägenheter 2012: 289

Varav hyresrätter: 75
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för  u ng e fä r  3½ år sedan blev jag uppringd av en ung arkitekt, 
Gun Törnblad. Hon hade precis tillträtt som planchef i en liten 
kommun i Västmanland, Hallstahammars kommun. Tidigare hade 
hon arbetat på länsstyrelsen i Västmanland och det var där vi hade 
träffats. Hon frågade om jag ville vara hennes mentor.

Jag blev jätteglad. Spännande, men framförallt kändes det så 
rätt att jag skulle få ge en yngre kollega lite av allt jag har fått. 

Vad jag inte visste var att det ger 
så mycket tillbaka att vara men-
tor. Jag kom ihåg hur jag själv, som 
ung arkitekt i Småland i mitten 
av 80-talet, blev erbjuden stads-
arkitekttjänst på konsultbasis en 
dag i veckan i en liten kommun 
med 10.000 invånare och 10 små 
tätorter, i Uppvidinge kommun 
i Kronobergs län. Jag blev glad 
och livrädd. Jag klarar det inte. 
Samtidigt tackar man inte nej till 
ett bra konsultarbete. Jag ringde 
kollegan Göran Dangemark, 
då stadsarkitekt i Växjö, senare 
stadsbyggnadsdirektör i Västerås 
och den man jag har haft för-
månen att få efterträda. Han sa 
kort och gott:” För fan Lotta, ta 
jobbet! Du ska få en lista med 10 
män, som stöttar dig och som du 

Som mentor får man dubbelt tillbaka
alltid kan konsultera.” Det fick jag och listan innehöll inte bara 
stadsarkitekt, utan kommunjurist, lantmätare, exploateringsin-
genjör med flera viktiga kommunaltekniker. ”Mina 10 stöttare” 
har jag haft stor glädje av i många år; även långt efter att jag hade 
lämnat Uppvidinge.

Till att börja med skulle Gun och jag träffas varannan månad, 
men vi var båda mycket upptagna så det blev snarare en gång i 
kvartalet, för att nu vara cirka en gång i halvåret. Inte mycket tid 
och ändå så givande!

Vi pratar om vår yrkesroll och den verksamhet vi representerar. 
Vi jämför den lilla kommunen med den stora kommunen. Vi fun-
derar över strukturer, formella och informella. Vi bollar ledarskaps-
frågor. Särskilt som ledare kan man behöva samtala med någon neu-
tral, någon utanför den egna organisationen och någon som ändå 
har insikt, då ledarerollen är mer ensam än andra yrkesroller. 

Vi pratar även personligt. Jag blev erbjuden mitt första chefs-
jobb, när jag fortfarande var hemma med mitt yngsta barn. Gun 
har precis fått barn nummer tre, en ljuvlig liten gosse. I förra veck-
an träffades vi hemma hos mig. Gun hade med sig lille Simon, 4 
månader, och vi pratade i nästan två timmar. Jag blev så glad över 
att Gun sa, att det är skönt att veta att vi har våra möten, att kunna 
ta med sina funderingar till våra möten. För mig betyder våra mö-
ten mycket mer än jag en gång trodde. Varje gång efter våra träffar 
känner jag mig så glad, upplyft och mycket yngre!

Jag vill uppmana alla som har möjlighet bli mentorer. Det ger 
mer än du tror! <<

Lotta Lindstam, Stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad.

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

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

Vill du påverka dem att välja din produkt eller tjänst?
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de n  25  augus t i  2011 invigdes Nordens längsta träbro i 
ett spann i Skellefteå. Den 130 meter långa snedstagsbron i trä 
är ett unikt projekt på många sätt. Förutom den imponerande 
spännvidden var även lanseringsmetoden helt ny för Martinsons 
träbroar som levererade överbyggnaden. Även projektformen var 
speciell då beställaren Skellefteå kommun upphandlade bron i 
två delar, underbyggnaden och överbyggnaden var för sig. 

– Ett upplägg vi var tvungna till då den första upphandlingen 
med bron och grundläggningen som en totalentreprenad fick av-
brytas då den ursprungliga entreprenören backade ur. Det efter 
att deras huvudkontor sagt att det var för riskfyllt att bygga en 
så lång och slank träkonstruktion, berättar projektledare Lenita 
Hellman, Skellefteå kommun.

Sedan drevs projektet som en partnering där Skanska bygg-
de underbyggnaden och Martinsons levererade och monterade 
överbyggnaden. Bron är även ett EU- forskningsprojekt. 

– Det var många aktörer som skulle samordnas då det var allt från 
gjutning av underbyggnaden, lansering och monteringen av bron 
till koppling av kommunens vattenledning som går under bron och 
elektriker som skulle installera forskningsutrustning, säger Lenita.

 
Smart träbro 
Bron ingår i EU-projektet Smart träbro i smart stad som Luleå 
tekniska universitet driver. Syftet med forskningen är att få fram 
verifierade data om hur bron rör sig vid olika laster och under tid 
och utifrån det skapa modeller och verktyg för att mäta kvalité och 
prestanda på träkonstruktioner. Det gör det möjligt att bekräfta el-

ler rätta till de teoretiska beräkningsmodeller som finns för dimen-
sionering av träkonstruktioner idag. Genom forskning kommer det 
att bli möjligt att dimensionera och bygga ännu längre träbroar i 
framtiden. Bron är försedd med bland annat väderstation, mätut-
rustning som registrerar brons rörelser, GPS och kamera. Allt för att 
det ska gå att se hur bron rör sig samt vad rörelserna beror på.

Svår bro
Även om det är en gång- och cykelbro måste bron klara av lasten 
från ett snöröjningsfordon. Egentligen är det inte den tunga las-
ten som gör det svårt att dimensionera en gång- och cykelbro i 
trä. Martinsons träbroar som levererat överbyggnaden berättar 
att bilbroar i trä med fri spännvidd över 100 meter räknas som 
svåra broar medan gränsen för gång- och cykelbroar går redan vid 
30 meter. Det beror bland annat på att det är svårt att beräkna 
hållbarhet utifrån den dynamik som uppstår av gångtrafik.

 
Problematik under byggtiden
Det var tänkt att brobygget skulle gå relativt snabbt genom att 
Martinsons prefabricerade brodelarna i fabrik under tiden un-
derbyggnaden byggdes. Men det visade sig att berget inte låg på 
den förväntade nivån vilket ledde till byggstopp i väntan på att 
den verkliga bergnivån skulle fastställas. Man var även tvungen 
att byta påltyp på grund av den djupare bergnivån vilket gjorde 
att konstruktörerna var tvungna göra ändringar i brostöden.

– Brokonstruktörerna var sedan i sin tur tvungna att kontrol-
lera att förändringarna i grundläggningen inte påverkade deras 

Ett brorekord i Skellefteå

Årets Kommunal-tekniska Projekt 2012Nordens längsta träbro 
 i ett spann, Skellefteå kommun.
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konstruktion. Om ändringar i träkonstruktionen behövde kor-
rigeras på grund av den ändrade grundläggningen var sedan 
grundläggningskonstruktörerna i sin tur tvungna att kontroll-
räkna grundläggningen igen för att säkerställa att ändringarna i 
själva bron inte påverkade grundläggningen negativ. Men när väl 
bergnivån var funnen, påltypen bestämd och alla beräkningar 
gjorda kunde arbetet med att bygga landfästena för bron fort-
sätta, berättar Lenita

 
Prefabricerad bro
Brobanan byggdes i fem ca 26 meter långa sektioner i Martinsons 
brofabrik strax utanför Skellefteås centralort. Så mycket som 
möjligt monterades klart på brodelarna, allt från den isolerade 
vattenledningen till elstegar och forskningsutrustning. Kör-
banan av kärnfuru var färdig monterad förutom vid skarvarna 
där man lämnade öppet för att underlätta kopplingen av vatten-
ledningen och dragning av elkablar. Broräcket monterades när 
brodelarna var utlanserade. Även de 23 meter höga pylontornen 
prefabricerades i fabriken.

 
Ny metod för lanseringen
Från början var det tänkt att brodelarna skulle ha lyfts ut av en 
stor kran, men Martinson lade fram förslaget att istället lansera 
ut bron. Genom att använda fler, men mycket mindre kranar och 
dra ut brodelarna hoppades man på att nå en lägre totalkostad 
för bron, även om lansering innebär något dyrare tillverkning av 
bron. Det på grund av att smidesdetaljer måste utformas annor-
lunda. Eftersom projektet drevs i partering skulle en eventuell 
kostnadsbesparing gynna både entreprenören och beställaren. 
För att lansera ut bron spändes först vajrar mellan bakåtförank-
ringarna vilka ståltvärbalkarna lyftes ut på och drogs i rätt läge 
med bärgningsbil. När tvärbalkarna var på plats restes pylontor-
nen och där efter drogs de fem broddarna på plats. 

– Lyftet av pylonerna och lanseringen tog längre tid än vad 
vi prognostiserat, men med tanke på att metoden var helt ny för 
Martinsons tycker vi att det gick bra, berättar Lenita och fortsät-
ter, entreprenörer har lärt sig väldigt mycket av denna lansering 
och de kommer att använda metoden igen, men då kommer det 
att gå ännu smidigare utifrån de erfarenheter de dragit här. 

Arbete på vatten
 Delar av monteringen skedde från pråm på älven, i framtiden 
hoppas Martinsons på att kunna utveckla metoden så att allt ar-
bete ska gå att utföra uppifrån bron. 

– Att arbeta på vattnet innebär alltid risker. Det kan vara svårt 
att få in pråmen på rätt plats då vattnet strömmar och ibland är 
det helt enkelt för grunt. Passerande båttrafik är också en stor 
risk, särskilt om de håller för hög hastighet och skapar svall. Det 
kan orsaka att pråmen flyttar på sig eller att det gungar mycket 
för den som står i saxliftarna. Saxliftarna användes för att nå upp 
till bron, berättar Lenita.

 I det stora hela är både beställare och entreprenör nöjda med 
montagemetoden. Det blev ingen större besparing denna gång, 
men inte heller någon fördyring. Och metoden har stort poten-
tial till att utvecklas så att den blir mer kostnadseffektiv.
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Lediga jobb!
Tekniska kontoret, söker

Två Gatuingenjörer
Referensnummer 103

Det är mycket på gång i Skellefteå!
Vi investerar i både nya parker och torg
liksom gator samt en ny bro i centrum.
Nytt resecentrum och förändrad trafikstruktur
kommer att förändra centrum i grunden.
Skellefteå satsar på människan i den hållbara
staden och vi på tekniska kontorets gatu-
och parkavdelning behöver förstärkning med 
ännu fler engagerade och kompetenta
medarbetare.
Du har stora möjligheter att påverka ditt arbete 
utifrån dina tidigare erfarenheter.  

Upplysningar: 

Zandra Nordin, sektionschef 0910-73 50 00

Välkommen med ansökan senast
2013-03-08. Läs mer om och sök
jobbet på www.skelleftea.se/ledigajobb 

Camilla
  Mikke

Jönköpings kommun rekryterar:

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda  
en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering 

 och ger lika möjligheter för alla.

Ljuset vid Vättern

 www.jonkoping.se

till stadskontoret, Jönköping 

För mer information:  
www.jonkoping.se/ledigajobb

Samhällsbyggnadsstrateg 

Jönköping tillhör en av landets ekonomiskt starkaste 
regioner. Ett genomgripande arbete pågår för att 
utveckla Jönköping som regioncentrum och skapa 
en attraktiv stadskärna.

Näringslivet är dynamiskt, mångskiftande och fram-
gångsrikt. Högskolan satsar på internationalisering 
och samverkan med samhället. 
Jönköpings kommun har nära 130 000 invånare och 
är en betydande handelsstad och internationellt känd 
mäss- och konferensort och ett ledande transport-, 
kommunikations- och logistikcentrum för Norden.

Erfarenhetsöverföring
– Vi har lärt oss väldigt mycket av att driva detta projekt som en 
partnering. Det täta samarbetet med entreprenörerna har varit 
en nyckelfaktor då vi stötte på problem som den för djupa bergni-
vån berättar Lenita. Kommunen har genomfört ett gemensamt 
utvärderingsmöte med entreprenörerna där de lyft vad som gått 
bra och mindre bra och vad som skulle kunna göras annorlunda 
för att problemen inte ska uppstå i senare projekt.  

– Vi har visat att denna bro, som var för lång och slank för 
att bygga, faktist gick att bygga. Det och forskningen som kom-
mer att bedrivas på bron gör att man känner sig som en del av 
utvecklingen. Det ska bli kul att se vilka byggnadsverk i trä som 
kommer att pryda världen i framtiden, säger Lenita.

Brons utformning, namn och popularitet
Bron är målad i gult för att framhäva träkaraktären. För att yt-
terligare förstärka träkänslan valde skellefteå kommun att inte 
ha tryckimpregnerad körbana.

 – Det har lagts ner mycket omtanke på hur bron utformats 
då det är ett landmärke här i Skellefteå. Bron är även belyst så att 
dess ståtlighet inte ska gå förlorad på natten eller under de mörka 
månaderna på vintern, berättar Lenita. Namnet Älvsbackabron 
kom fram vid en namngivartävling som tekniska nämnden utlyst 
och som genomfördes av lokaltidningen  Norran. Namnet till-
kännagavs vid invigningen där nära 1000 skellefteåbor kom för 
att passera över bron för första gången. 

– Det är roligt att vara på bron, säger Lenita, det är alltid nå-
gon som stannat och berättar hur glade de är för bron eller hur 
fin den är. Det är särskilt kul att höra att någon lämnat bilen 
hemma och valt att cykla eller gå istället.<<

Lenita Hellman, ingenjör på Tekniska kontoret i Skellefteå kommun.
Artikeln har tidigare publicerats i Bygga Framtid.

Vid invigningen var Älvsbackabron Nordens längsta träbro 
i ett spann, men andra kommuner har redan börjat titta på 
möjligheterna att bräcka Skellefteås rekord.

f o to: co n n y lu n d s t r ö m /t e k n i s k a ko n to r e t,  s k e l l e f t e å ko m m u n.
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Växjös trästad är inte gammal – den byggs nu

f o to: p e t e r r y d e l l /vä x j ö ko m m u n
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Växjö kommun såg trä som ett intressant byggnads-
material redan i början av 1990-talet då man byggde 
äldreboende och skola med träkonstruktion.

Av Peter Rydell, projektledare Välle Broar

t r ä b yg g n a ds tä n k et  tog riktig fart när det efter mer än 
100 år åter blev tillåtet att använda träkonstruktion i högre byggna-
der. Södra tog 1994 initiativ till att bygga höga trähus på Wälludden. 
Femvånings bostadshus blev de första höga huset byggt helt av trä.

Samverkan med Södra, Universitetet och trä- och byggindustrin 
var etablerat fortsatte när Vidéum under början av 2000-talet bygg-
de trähus inom Linnéuniversitetes Campus, M-huset, idrottshall.

Välle Broar, blev ett begrepp för träbyggande när kommunen 
2005 antog ”Mer Trä i Byggandet” en strategi för Växjös träsats-
ning i linje med den nationella strategin som antogs 2004.

Strategin följdes upp med ett planprogram som påbörjades 
2004 och antogs 2006. Programmet beskriver hur området Välle 
Broar ska utvecklas till en attraktiv stadsbebyggelse nära kopplad 
till centrum och natur. 

Den röda tråden är att, i samverkan med akademi och närings-
liv, utveckla och sprida kunskap om träbyggande. 

Detaljplaner upprättas och markanvisningsavtal tecknas med 
intresserade byggare/förvaltare. I avtalen regleras de villkor som 
är kopplade till utvecklingen av träbyggandet.

Skapandet av Välle Broar fortgår och hittills har ca 200 bostä-
der producerats och ytterligare 200 är uppstartade. Långt fram-
skridna planer finns för 100 bostäder och detaljplanering pågår 
för ytterligare ca 400 bostäder.

Limnologen är ett bra exempel på trähusbyggande, bestående av 
fyra åttavåningshus uppförda 2009 med totalt 164 bostadsrätter. 
Inom Välle Broar finns även Portvaktens två passivhus, 64 hyreslä-
genheter, samt flera träbyggnader  inom Linnéuniversitetets Campus.

Södra Climat Arena är en mycket intressant träkonstruktion 
som rymmer fyra tennisbanor, uppförd av Södra och färdigställd 
2012. Hittills vunna erfarenheter har övertygat Växjö kommun 
om att trä är framtidens byggnadsmaterial och helt i linje med 
epitetet ”Växjö Europas Grönaste Stad”. 

Politiskt råder fullständig enighet om att satsa på träbyggan-
det och att göra det i nära samverkan med näringsliv och akade-
mi. Givetvis hörs ibland synpunkter på att träbyggande är dyrare 
än konventionellt byggande med betong och stål. Detta kan väl 
ha sin riktighet tills träbyggandet funnit sina former och indu-
strin utvecklats. På sikt kommer det inte att vara dyrare.

Idag ser vi trä som ett möjligt alternativ till betong. Man kan 
fråga sig om betong är ett lika självklart val i framtiden, med hän-
syn till energi- och klimatfrågor?

Ambitionen höjs nu från att bygga med trä inom ”Välle 
Broar – Den Moderna Trästaden” till att i allt större utsträck-
ning använda trä i all bebyggelse inom Växjö. En ny uppdaterad 
trästrategi är på väg att utarbetas för att tydliggöra och stärka 
Växjös ledande roll inom träbyggande.

Växjös trästad är inte gammal – den byggs nu. <<

Peter Rydell, projektledare Välle Broar

Växjös trästad är inte gammal – den byggs nu
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Torontos snabbt uppväxande områden av skyskrapor, separerade 
av motor-, och järnvägar, riskerar att bygga bort det offentliga livet.

60 km/timme-arkitektur präglar innerstadens bankpalats.
5 km/timme-arkitektur: skyskrapans bottenvåning 
har ritats med detaljer i ögonnivå för de gående.
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 Begreppet liveability används flitigt även om 
det saknar en överenskommen betydelse. De mesta väl-
kända listorna över liveable städer, sammanställda av The 
Economist́ s Unit (EIU) och Merceŕ s Quality of Living, 

syftar egentligen till att ge multinationella företag och organisatio-
ner en uppfattning om etableringskostnader och lönekompensation 
för personal utsänd till mindre liveable städer. I EIU ś lista inklude-
ras exempelvis inte miljö och levnadskostnader och kollektivtrafik 
utgör en försvinnande liten faktor. Även om framförallt EIU sna-
rare är en mätning av levnadsstandard, har publiceringen av listans 
toppstäder fått som positiv bieffekt att det väckts en allmän debatt 
om hur liveability ska, eller kan, definieras. 

När folk diskuterar listorna i olika forum görs invändningar 
utifrån kvalitativa och abstrakta kriterier såsom öppenhet, till-
gång på bra kaféer, mångfald, närhet till vildmark. Nya listor av 
Monocle Magazine och PricewaterhouseCooper lägger till kri-
terier såsom intellektuellt kapital, innovation, kollektivtrafik, 
möjlighet att leva miljövänligt, urban design och arkitektur.

I framtidsplaner för städer runt om i världen omnämns nästan 
alltid liveability, och hur det kan skapas eller bibehållas i expan-
derande städer med befolkningstillväxt, ändrad demografi och 
arbetsförhållanden, försämrad miljö och folkhälsa. I de samman-
hangen definieras liveability som en plats där människor väljer att 
bo; en stad som fungerar; där man tillgodoser både grundläggande 
behov och självvalda preferenser, utan att behöva ta bilen; en stad 
med kulturella och historiska värden: där säkerhet och trygghet 
skapas både genom den byggda stadsmiljön och genom initiativ för 
socialt inkluderande och medbestämmande. Detta är i linje med 
Brundtland-kommissionen: att social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet är lika viktiga för en positiv samhällsutveckling. Detta 
är också i linje med den mänskliga stadsplanering som danske pi-
onjären Jan Gehl arbetat för i många år. Hans vision är en stad där 
människor väljer att röra sig till fots och på cykel, att möta varandra 
och uppehålla sig i den offentliga miljön. Det uppnår man när man 
studerar och planerar staden i ögonnivå istället för fågelperspek-
tiv, när man utgår från mänsklig skala och hastighet och genom 
att göra små ändringar, en bit i taget. Det är en dynamisk, flexibel 

förändringsprocess som är beroende av medborgarförankring och 
att man identifierar de lokala nyckelpersoner som kan driva proces-
sen framåt oavsett politiska skiften och ändrade förutsättningar. 
Svenske arkitekten Ewa Westermark, som arbetar för Gehl Archi-
tects, berättar hur man där talar mycket om hur Tid behöver vara 
ett strategiskt redskap i stadsplanering. Hon exemplifierar med 
sina erfarenheter från New York där man jobbar med temporära 
pilotprojekt för att medborgarna ska få leva med en förändring och 
ge förslag utifrån erfarenhet.

Gehl Architects har ett tvärvetenskapligt perspektiv på stads-
planering – arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare 
samarbetar med humanister. Man jobbar inte främst med fysiska 
generalplaner utan visioner och kapacitetsutveckling av lokala 
aktörer. I fjol anlitades byrån av en ideell organisation i Toronto, 
som behövde förslag på mänskliga lösningar i den snabbt växande 
metropolen. Stadens befolkning har tredubblats på ett par decen-
nier och det byggs fler skyskrapor i Toronto än någon annan stad 
på den nordamerikanska kontinenten. Stadens karaktär förändras 
snabbt när den äldre, låga tegelbebyggelsen får ge rum åt nya grå 
glastorn. Att Jane Jacobs levde halva sitt liv i staden syns inte, här 
saknas den ”vancouverism” hon inspirerade till. Höghusen ‘lan-
dar’ inte, de visuella detaljerna läggs närmast taken, inte i ögon-
nivå. De gående leds bort från gatumiljön och ned i gångsystemet 
PATH som med resturanger och butiker sträcker sig under city. 
Innerstadens nya lägenheter är små och familjerna flyttar ut till 
de växande förorterna men eftersom kollektivtrafiken inte byggts 
ut sedan 70-talet, har Toronto också kontinentens längsta pend-
lingstider. Redan idag tar 70% bilen men trots att befolkningen 
ökar motsätter sig den sittande borgmästaren all skattefinansierad 
utbyggnad av kollektivtrafik och cykelvägar.

Diskussionen om framtidens Toronto är ständigt pågående. 
Ewa känner igen tvivlen: ‘det fungerar kanske där men vår stad 
är annorlunda’. Lokala studier är ett första steg för att visa på 
alternativ, att bidra med rationella argument och att engagera 
de boende och näringslivet. Gehl Architectś s projekt inleds 
alltid med insamling av data som de f lesta städer saknar: hur 
människor rör sig när de inte sitter i bilen. Istället för att gissa, 

liveability
– för en mänskligare stad

I snabbväxande storstäder riskerar byggnader och vägar att tränga undan den främsta resursen – människan. 
men alla städer har sina möjligheter. Svenska ewa Wettermark skapar mänskliga offentliga rum i världens mest 
bilintensiva och skyskrapetäta metropoler. Text & foto: Anna Larsson Berke, frilansjournalist
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mäts och identifieras problemen – och möjligheterna. Torontos 
möjligheter ligger bland annat i att den platta staden är som 
gjord för cykeltrafik, att det finns ett spårvagnsnät, att stadens 
grönområden sträcker sig genom raviner som inte kan bebyg-
gas, och att det finns gott om uppehållsplatser, inklusive det 
outnyttjade området längs Lake Ontario, även om dessa ligger 
som isolerade öar mellan trafikleder.

För att ta tillvara på möjligheterna och lösa problemen behöver 
man hitta exempel på lösningar i liknande städer. Toronto påmin-
ner Ewa om hur Melbourne såg ut förr, en bilinriktad rutnätsstad 
där innerkärnan blir avfolkad på kvällen. Idag anses Melbourne 
vara en av världens mest liveable städer. I framförallt de centrala de-
larna har man medvetet arbetat i 20 år för att skapa en fungerande, 
mänsklig stad. Det åstadkom man bland annat genom att koppla 
samman nya och befintliga uppehållsplatser för att skapa synergi. 
Gränderna mellan skyskraporna har tagits tillvara för att skapa 
en mänsklig 5 km/timme-arkitektur med aktivitet, belysning och 
grönska, som komplement till avenyerna.

Om liveability är definitionen av en bra boendemiljö i en 
ekologisk, social och ekonomiskt hållbar stad som är både 
trygg och levande, kan detta skapas även i världens allra största 
bilstäder. Nyckeln till framgång är att utgå från, och att arbeta 
med människor. <<

Anna Larsson Berke, frilansjournalist
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Svenska Ewa Westermark utarbetar strategier för offent-
ligt rum och liv i världens storstäder. I snabbt växande 
Toronto finns möjligheterna i att knyta samman områden 
där de boende redan nu väljer att röra sig – den äldre 
människoanpassade arkitekturen och parkerna.
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Snöröjning, klimatfrågor, trafik, gator, VA, samhällsplanering, 
lantmäteri, geodata och stadsutveckling är exempel på frågor, 
som vi i den kommunala tekniken – planerare, byggare och för-
valtare – har gemensamt med andra länder i världen. 

IFME, International Federation of Municipal Engineering, är 
en internationell organisation för kommunaltekniker och kom-
munalteknik, som funnits sedan 1960-talet. Svenska Kommu-
naltekniska Föreningen, KT, är medlem i IFME sedan många år 
och sänder därför representanter till de två årliga mötena, vår res-
pektive höst, som hålls inom IFME. Dessa möten kallas GBoD, 
General Board of Directors, då de nu 17 medlemländernas ut-
sedda delegater möts.

Höstmötet 2012 ägde rum på Nya Zeeland i Pauanui 21 november. 
KT:s representanter noterar följande minnespunkter från mötet:

•	 IFME:s fokus: Ordförande Ross Vincent anger två huvudsak-
liga fokus under sina ordförandeår 2012-2015:  1. Öka med-
lemsantalet och 2. Kontakter med andra organisationer.

•	 IFME:s finanser: Oförändrad medlemsavgift 2013 (150 euro), 
IFME:s kassa är för nuvarande 58’ euro, det anses räcka med 
40’ euro.

•	 IFME:s hemsida (www.ifmeworld.org) tar gärna in korta refe-
rat från våra organisationers olika arrangemang. 

•	 Den australiensiska organisationen IPWEA presenterade sitt 
utvecklingsarbete. De jobbar mycket med ny teknik för att 
öka nyttan för sina medlemmar. IPWEA är ett nav för infor-
mation, nätverk och representation. IFME:s mötesdeltagare 
ser arbetet som ett förebildligt exempel att ta med hem till 
sina respektive organisationer. Läs mer på IPWEA:s hemsida 
www.ipwea.org.au . 

•	 Öka medlemskapet: En bra väg för att få nya organisationer 
att bli medlemmar i IFME är alltid personliga kontakter. En 
annan väg är via andra internationella organisationer, som har 
släktskap med IFME. I sammanhanget nämns ”Värva unga” 
och Finlands representant berättar att temat för deras årskon-
gress 2013 är just ”Unga”. KT har under ett antal år diskuterat 
former för ökat medlemsantal bland de unga teknikerna. Med 
den kraftiga generationsväxling som nu sker inom våra kom-
muner är denna fråga alltmer angelägen.

•	 IFME:s ordförandeperiod är tre år, det betyder att ordföran-
den först är vice ordförande i tre år, ordförande i tre år och 

därefter ”past president” i tre år. Det är betungande att vara 
uppknuten i hela nio år. På kommande möten diskuteras om 
perioden skulle kunna minskas från tre till två år. 

•	 NKS, vår nordiska samarbetskommitté, har startat en ny 
grupp för utbyte kring samverkan mellan små kommuner – 
speciellt inom planering, som de nordiska delegaterna berät-
tade om. Detta ansågs intressant, alla länder har liknande si-
tuationer och olika lösningar. En NKS-rapport färdigställs till 
nästa IFME-möte i april 2013.

•	 gNAMS (global Network Asset Management Society) arbetar 
med underhåll och förnyelseplanering inom gata, vägar, broar, 
grönt, VA, byggnader med mera. Speciellt fokus läggs på finan-
sieringsplanerna. Detta berör i princip alla KT:s kommittéer. 
Finns det goda exempel bland KT:s medlemmar/kommuner?

•	 IFME:s kommande möten: GBoD 2013, 6/4  i Charlotte, USA 
i samband med APWA Snow Conference 4–10/4 och 7/11 i 
Reykjavik i samband med den isländska föreningen SATS:s 
möte, 2014: våren (april/maj) i Skottland och hösten (sep-
tember/oktober) i Holland. Nästa IFME-kongress planeras 
äga rum 7-11 juni 2015 ihop med Nya Zeelands organisation 
INGENIUM:s årliga kongress i Rotorua på Nya Zeeland. Mer 
information finns på www.ifme2015.com .

•	 IFME:s kongress i juni 2012 i Helsingfors summerades. IFME 
håller sin världskongress vart tredje år ihop med värdlandets 
egen årliga kongress. 2012 hölls den i Helsingfors med dags-
utflykter till Tallinn och Stockholm. KT var värd för studie-
besöket i Stockholm och fick det högsta utvärderingsbetyget 
(4,78 av 5 möjliga) för sin del av arrangemanget.

KT:s deltagande i IFME innebär att förutsättningar skapas 
för långsiktig kontinuerlig kamratskap mellan oss, som arbetar 
världen över med den kommunala tekniken, planerare, byggare 
och förvaltare i olika länder. Vi får alla tillgång till ett nätverk att 
använda för lärande och utbyte.

Mer om IFME hittar du på KT:s föreningshemsida www.skt.
se under fliken Länkar. Du kan också gå direkt till IFME:s egen 
hemsida www.ifmeworld.org .<<

KT:s delegater Åke Persson och Inger Sundström

IFME-möte på Nya Zeeland

Konferensanläggningens terrass i Pauanui. f o to: å k e p e r s s o n
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Kommunaltekniska föreningens styrelse beslutade enhälligt att 
föreslå Arne Ransgård, Göteborg till hedersledamot i förening-
en. Kongressen beslutade med acklamation i enlighet med försla-
get. Motiveringen lyder som följer:

Arne Ransgård valdes in i föreningen 1965. Arnes insatser för 
föreningen i en rad roller är många:
Ordförande i lantmäterikommittén 1982–2000, föreningens vice ord-
förande 1993–95, föreningssekreterare, medlemssekreterare och inte 
minst det omfattande uppdraget som utbildningsledare 2001–2008. 
Arne är också föreningens webbredaktör sedan många år.
Arne tilldelades stadsbyggnadsmedaljen år 2000.
Värdet av Arnes insatser för föreningen kan inte nog premieras.

Ja, Arne Ransgård är definitivt välförtjänt. Närapå ett halvt 
sekels medlemskap har han fyllt med gediget föreningsarbete. 
Utöver de i motiveringen nämnda uppdragen var Arne under 13 
år – 1969-1982 fram tills han blev kommittéordförande – leda-
mot av Mätnings- och fastighetsbildningskommittén (Lantmä-
terikommittén). Innan han blev föreningens vice ordförande var 
han också styrelseledamot i fyra år, 1988-1992.

Under sina uppdrag hann Arne med att uträtta mycket. Han har 
rekryterat cirka 600 nya medlemmar. Han har tagit ett stort regis-
teransvar och skapat både nytt medlemsregister och arbetsplatsre-
gister samt ett nytt prenumerationsregister för Stadsbyggnad. Han 
har även byggt upp strukturen och innehållet i föreningens matrikel.

Han har dessutom bidragit till tillkomsten av Samordnings-
gruppen för IT-frågor, Miljökommittén, Yngrekommittén, KT:s 
hemsida på internet samt under sina 18 år som kommittéordfö-
rande cirka fyra vinstgivande konferensarrangemang årligen.

Arne Ransgård vald till hedersledamot
Föreningsengagemanget har skett parallellt med ett yrkesliv 

inom såväl kommunal förvaltning som akademi. Eller som Per 
Johansson, dåvarande ledamot i KT:s styrelse och lantmäteri-
direktör i Västerås Stad, uttryckte det i motiveringen när Arne 
Ransgård tilldelades Stadsbyggnadsmedaljen 2000:

”Arne Ransgårds personliga insatser för föreningen måste be-
traktas som unika under föreningens moderna historia. Grun-
dat på sitt breda intresse för kommunaltekniken som en viktig 
grundsten i samhällsutvecklingen och sitt djupa engagemang 
för kommunalteknikernas förkovran och sammanhållning har 
Arne Ransgård på en rad olika sätt uthålligt befäst och vidareut-
vecklat föreningens verksamhet både inom sitt eget yrkesområde 
och inom kommunaltekniken som helhet.

Arne Ransgård har varit ledamot i Mätnings- och fastighets-
bildningskommittén under 13 år framtill 1982 och därefter i 18 år 
kommitténs ordförande och en av förgrundsgestalterna för Sve-
riges stadsingenjörer och mätningschefer. 

Förgrundsgestalt blir man enbart i kraft av sin kompetens 
och sina gärningar inom sitt verksamhetsområde. Arne Rans-
gård verksamhetsmässiga bas var som stadsingenjör i Göteborg, 
en post som han framgångsrikt innehade under flera decennier 
och som gav Göteborg en tätposition bland Sveriges kommu-
ner främst inom det tekniska området. Genom Arne Ransgård 
infördes tidigt moderna fotogrammetriska metoder och dator-
stödd teknik för kartframställning, det vi i dag kallar GIS - Geo-
grafiska InformationsSystem. 

Samtidigt har han också verkat som lärare på Chalmers, 30 år 
som assistent och 15 år som speciallärare i Geodetisk mätnings-
teknik med fotogrammetri.”<<
Text: Stefan Ljung 

Arne Ransgård tar emot diplomet från 
dåvarande ordförande Inger Sundström.

f o to: m at s w e s t l i n g .
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”r ec l a i m e d  l a n d”  för  3000–5000 kronor per kvadrat-
meter. Stadsförnyelse genom att riva hälften. Plan B: att lägga 
vissa landområden under vatten. Bygg- och förvaltningskom-
mitténs besök i Amsterdamregionen gav inblickar i holländskt 
stadsbyggande i Almere, IJburg och Bijlmer. 

Almere
Almere, är en ny stad – ”new town” – som ligger 30 minuter med 
tåg öster om Amsterdam. Almere grundades 1976, har cirka 190 
000 invånare och cirka 13 000 företag samt har varit en av de 
snabbast växande städerna i Europa. 

Staden är grundlagd på återskapad mark – ”reclaimed land”. 
Tidigare bestod trakten av mycket våtmark och på grund av 
markbrist har man gjort mycket omfattande och kostsamma 
åtgärder för att möjliggöra anläggningen. Marken består under 
ytjordlager av sand till stort djup. Sanden schaktas upp från ett 
djup på 15–25 meter och läggs upp i vidsträckta bankar med en 
höjd upp till cirka 5 meter. Bankarna vertikaldräneras och binds 
i ytan med vegetation. Hela processen tar cirka tio år. 

Volymen schaktmassor är enorm och lämnar en likaledes 
enorm grop efter sig. I den holländska nationalkaraktären in-
går en önskan om att ha nära till vatten, vanligtvis kanaler, men 
sjöar och hav går också bra. Så vad gör man med gropen? Jo, man 
anlägger en stadsnära sjö, Weerwater, som har en yta på över en 
kvadratkilometer och ett djup på 15–25 m. 

Större delen av Almere, liksom cirka en tredjedel av Nederlän-
derna, befinner sig under havets nivå. På vår fråga hur Nederlän-
derna avser att hantera en förväntad höjning av havsnivån med 
en dryg meter år 2100 – detta ”worst case”-scenario enligt Ne-
derländernas Delta Commission – gavs svaret att befintliga in-
vallningar kommer att höjas och förstärkas. Idag är en stor del av 
Nederländerna skyddat av två vallar. En större, Afsluitdijk, som 
förbinder Noord Holland med Friesland och skiljer Nordsjön 
från Ijsselmeer samt en mindre, Houtribdijk, som ligger närmare 
Amsterdam och förbinder Flevoland med Noord Holland och 
skiljer IJsselmeer från Markermeer. IJsselmeer och Markermeer 
var ursprungligen en havsvik, men är nu på grund av invallning 
och tillrinning sötvattensjöar. Om ett genombrott i vallarna 
skulle inträffa, finns en plan B som innebär att man kommer att 
lägga vissa landområden under vatten.

Exploatering och skapande av ny mark är kostnadskrävande 
men rimlig och hanterbar: 3 000–5 000 kr per kvadratmeter. 
Det berättar Gemma Bakker, arkitekt och guide som arbetar 
för ett företag som specialiserat sig på guidning inom arkitektur, 
samhällsplanering och exploatering.

Byggnaderna i Almere är välhållna, moderna och av god de-
sign. Det finns ett intressant kulturhus vid Weerwater samt bo-
städer av radhustyp anlagda på taken av centrumbebyggelsen. I 
övrigt fanns bostäder av villa/radhuskaraktär, gärna vid kanaler. 

Holland inspirerar
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IJburg
I Amsterdam har på liknande sätt anlagts en ny stad/stadsdel 
IJburg, belägen 15 minuter med tunnelbana öster om centrum. 
Stadsdelen är anlagd på ett antal öar, genomkorsas av kanaler 
och har en ”högprofilerad” marina mot Markermeer. Idag bor 
cirka 15 000 invånare i IJburg och efter nästa exploaterings-
etapp bedöms befolkningen till 45 000 invånare. Byggnaderna 
är mycket välhållna, av god design och består av upp till sexvå-
nings flerbostadshus och två- till trevånings stadsradhus. Upp-
låtelseformerna är motsvarande äganderätt och hyresrätt och en 
viss andel upplåts av sociala skäl. Lägenheterna höll god kvalitet 
och design även interiört. En imponerande detalj var att varje vå-
ningsplan var försett med bilplatser. Man vill undvika garage i 
källare och särskilda parkeringshus. Långtidsparkering på gator 
sker i undantagsfall. Lägenheten som vi besökte var belägen på 
sjätte våningen och hade sin p-plats i kallt utrymme intill sig. In- 
och uttransport sker med en särskild hiss. Man har alltså som 
lägenhetsägare möjlighet att köpa sin p-plats intill lägenheten – 
en uppskattad möjlighet.

Bijlmer Amsterdam Zuidoost
Varje stad har ett område som man har en hatkärlek till. I Amsterdam 
är detta område Bijlmer. Bijlmer är en stadsdel i sydöstra Amsterdam, 
som idag har nästan 100 000 innevånare med över 150 nationaliteter. 

Området byggdes på sextio- och sjuttiotalet och var utformat 
som ett enda projekt och byggdes med nästan identiska höghus i 
ett sexkantigt rutnät – inte helt olikt våra egna dåliga varianter 
inom miljonprogrammet. Bijlmer utformades med två nivåer för 
trafiken: bilar och kollektivtrafik i den övre och fotgängare och 
cyklister i den undre, detta med hänsyn tagen till trafiksäkerheten. 
Numera samsas fotgängare, cyklar och bilar i huvudsak på samma 
nivå. Denna förändring är genomförd med ambitionen att lindra 
effekterna av den "omänskliga" skala som Bijlmer hade fått. 

Inflyttningen till området blev inte som det var tänkt. När 
Surinam blev fritt från Holland skedde också en stor invandring. 
Arbetslösheten bredde ut sig och brottsligheten steg. Området 
gick successivt ned sig. Något måste därför göras. 

Ett fraktf lygplan av superjet-typ kraschade in i två byggna-
der 1992 med många dödsoffer bland områdets invånare som 
följd. Efter kraschen genomgick området en kraftfull stads-
förnyelse. Hälften av höghusen revs och en total renovering 
och upprustning genomfördes. 

För att locka medel- och höginkomsttagare byggdes bostäder i 
låghus i stor omfattning. Detta resulterade i en mycket tydlig minsk-
ning av brottsligheten och en mer balanserad socioekonomisk sam-
mansättning samtidigt som områdets etniska blandning bevarades.

Bijlmer är inte längre en satellit i Amsterdam utan har sin 
egen identitet. Globala företag som ING, Staples och Nike har 
etablerat sig här. En knutpunkt för bussar, tåg och tunnelbana 
är den nybyggda Amsterdam Bijlmer Arena Station, som är ut-
förd med mycket god design. Amsterdam Bijlmer Arena är ny-
byggd nationalstadion och hemmaarena för Ajax. Vidare finns 
här Heineken Music Hall, Pathe Arena Multiplex Cinema och 
ett antal restauranger.  Kraftfulla satsningar på upprustning, 
infrastruktur och en ny nationalstadion för fotboll har varit 
avgörande för områdets omdaning. Bijlmer går förhoppnings-
vis en ljusare framtid till mötes.<<

Bygg- & Förvaltningskommittén genom Lennart Olsson

Bygg- och förvaltningskommittén fokuserade på andra frågor än 
kommittén för hållbart samhällsbyggande där transporter via 
spår och gång- och cykeltrafikanter stod i centrum på deras tidigare 
studieresa till Holland och Tyskland.
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Bygg- och förvaltningskommittén besökte Almere, IJburg 
och Bijlmer Amsterdam Zuidoost. f o to: fr a n k k ä r r å
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Notiser

Skanska bygger ut E6 i Sverige 
för 453 miljoner kronor 
Skanska har skrivit kontrakt med Trafikverket om att 
bygga ut den sista etappen av e6 till motorväg. Order-
summan är 453 miljoner kronor. 

Väg e6 ingår som en viktig länk mellan Öresunds-, 
Göteborgs- och Osloregionerna. den aktuella sträckan 
är 7,5 kilometer lång och går mellan Pålen och Tanums-
hede. Vägen ska vara öppen för trafik sommaren 2015.

regeringen har beslutat att ge en utreda-
re i uppdrag att se över frågan om buller 
när det gäller bostadsbyggande. målet är 
att underlätta bostadsbyggande genom 
att skapa enhetligare regelverk när det 
gäller hur höga bullernivåer det får vara i 
närheten av bostäder. 

regeringen ger samtidigt också upp-
drag till både Boverket och Naturvårds-
verket, två myndigheter som hanterar 
bullerfrågor, att utarbeta vägledningar 

Ljudplanerare ska ta helhetsgrepp på 

städernas akustik
Chalmers ska koordinera eU-projektet Sonorus, en europeisk 
forskarskola för urban ljudplanering. europeiska städer, akus-
tikkonsultföretag, arkitektkontor, forskningsinstitut och uni-
versitet ska utbilda 14 ”urban sound planners”, som också har 
möjlighet att doktorera på ämnet.

För att uppnå en god ljudmiljö utomhus, som förbättrar hälsa 
och välbefinnande, behövs en helhetssyn inom stadsutveckling. 
För att kunna jobba med en planeringsprocess för en urban 
akustisk miljö krävs tvärvetenskaplig kunskap och erfarenhet 
inom traditionellt skilda ämnen som stadsplanering, trafikplane-
ring, arkitektur, bulleråtgärder och design av ljudlandskap, såväl 
som kännedom om de politiska processerna.

ett framgångsrikt stadsbyggande kräver en helhetssyn och 
dessutom en god kommunikation mellan expertområdena. 
Inom akustik finns det flera specialområden som behöver knytas 
samman genom ett ökat samarbete och en breddad förståelse. 
det kan till exempel handla om:
•	 de senaste beräkningsmodellerna för innergårdar eller an-

dra tysta områden
•	 planering av ljudlandskap med aspekter av psykologi och 

beteendevetenskap
•	 storskalig bullerplanering med hänsyn till trafikplanering
•	 djupare teoretisk förståelse för bulleråtgärder som handlar 

om skärmning, absorption, markeffekt, mindre bullriga väg-
banor, med mera.

Avstannad järnvägsplanering 
hämmar kommuner i norr
I städerna där Norrbotniabanan ska dras fram hämmas 
samhällsutvecklingen av den avstannade planeringen. 
Nu anser de berörda kommunerna att regeringen 
måste ge Trafikverket i uppdrag att gå vidare med en 
järnvägsplan där järnvägens exakta läge är bestämt.

– den avstannade processen hämmar byggande 
både för privatpersoner, kommuner och för företag, 
berättar magnus Wikman, etableringsansvarig vid Piteå 
kommuns tillväxtenhet. 

Järnvägsutredningarna för Norrbotniabanan är klara 
och den korridor inom vilken banan ska dras presente-
rades 2010 av Trafikverket. men regeringens förväntade 
klartecken för slutgiltig planering uteblev i infrastruk-
turpropositionen hösten 2012. I propositionen fanns 
inte Norrbotniabanan med alls.

– Viktigast är att detaljprojektering genomförs när 
det gäller städerna efter banan, Skellefteå, Piteå och 
luleå, säger magnus Wikman.

Trafikverkets korridorer för Norrbotniabanan är 
av nödtvång breda. Till exempel kan en justering av 
järnvägens placering med 50 meter i sidled ge efter-
verkningar tre kilometer norr eller söder om justerings-
punkten. Norr om Piteå är korridoren hela 3,5 kilometer. 

I Piteå har det uppstått stora problem med de bre-
da korridorerna. Här kommer Norrbotniabanan bland 
annat att passera rakt genom Öhns industriområde i 
Öjebyn, som ligger intill e4 och fem minuter från Piteå 
centrum. där har både bygget av ett nytt industrihus 
och en ny storbutik stoppas av dödläget.

Enhetligare bullerregler ska  
underlätta bostadsbyggandet

kring och samordna sina respektive re-
gelverk så att de inte motverkar varandra.

den särskilda utredaren får i uppdrag att 
se över hur regelverken i plan- och byggla-
gen respektive miljöbalken ska kunna fung-
era tillsammans på ett smidigare sätt och 
på så sätt underlätta för berörda myndig-
heter att samordna sina ställningstaganden 
i fråga om buller. Syftet med utredningen 
är att underlätta planering och byggande 
av bostäder i bullerutsatta miljöer.

Utredaren ska lämna förslag till åtgär-
der, författningsförslag och andra förslag 
som kan behövas för att bidra till ökad 
tydlighet och samordning.

Utredare blir anders lillienau som är 
rådman vid mark- och miljödomstolen 
vid Nacka tingsrätt.

Utredningsuppdraget och uppdragen 
till Boverket och Naturvårdsverket ska re-
dovisas senast den 31 augusti 2013.



35STADSBYGGNAD 1 · 2013

2013

Smtr Trafikkommittén 7–8 mars

Ledarutbildningsdagar 2013 mars

Stadsbyggnad nr 3, Redaktionsmöte 22 mars

IFME GBoD meeting 4–10 april APWA Charlotte, North Carolina

Stadsbyggnad nr 2, utgivningsdag 15 april

Styrelsemöte 18 april 15.00 17.00 tel.möte

Årsmöte Island 8–9 maj North-east Coast, Island

Styrelsemöte med kommittéordf. 14–15 maj Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4 Stockholm

Miljö & Teknikk / Kommunalteknikk 13–15 maj Telenor Arena Fornebu/Oslo

Årsmöte Finlands Kommuntekniska Förening 16–18 maj Jyväskylä

NKS-möte 18 maj Jyväskylä

Gatukontorsdagar 2013 21–23 maj Skövde  Kulturhus Trädgårdsgatan 9 Skövde

Lantmäteridagarna 2013 22–23 maj Stadsmuseet Norra Hamngatan 12 Göteborg

Stadsbyggnad nr 4, Redaktionsmöte 31 maj

Stadsbyggnad nr 3, utgivningsdag 31 maj Kongressnummer

Stadsbyggnad nr 5, Redaktionsmöte 16 aug

Stadsbyggnad nr 4, utgivningsdag 2 sept

Styrelsemöte 9 sept 12.00 17.00 Stockholm

KommunalTeknik 2013 10–11 sept Stockholm

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte 20–21 sept Ringsted

Stadsbyggnad nr 6, Redaktionsmöte 4 okt

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag 21 okt

Smtr MEX-kommittén 4 nov Nacka

MEX-dagar 2013 5–6 nov Nacka

NKS-möte 7 nov Reykjavik

IFME GBoD meeting 7–9 nov SATS möte Reykjavik

Smtr Lantmäterikommittén 19 nov Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4 Stockholm

Kommunala lantmäteridagarna 2013 20–21 nov Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 Stockholm

Styrelsemöte med strategidagar 28–29 nov Gävle

Stadsbyggnad nr 1, redaktionsmöte 6 dec

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag 9 dec

2014

IFME GBoD meeting april/maj Scotland

Gatkontorsdagar 2014

KommunalTeknik 2014 sept Göteborg

IFME GBoD meeting   sept/okt Holland

SVENSKA KoMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN KT

Kalendarium

Ett mer omfattande kalendarium finns på www.skt.se under Föreningsinfo / Kalendarium.

Datum start slut Plats Adress Stad/Land
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POSTTIDNING

Vägen från idé till godkänd detaljplan innehåller mängder 
av steg och är fylld av riktlinjer och villkor. Den bästa hjälp 
planerarna kan få är en anpassad IT-lösning som underlättar 
arbetet på alla nivåer. I kommuner som vill komma snabbare från 
vision till verklighet heter den lösningen allt oftare GEOSECMA. 

GEOSECMA Fysisk planering är en programvarumodul som 
bygger på en kraftfull GIS-plattform och har inbyggt stöd för 
detaljplaneprocessen. Allt för att snabbt framställa kvalitativa 
planer som följer Boverkets riktlinjer – och som därmed kan 
delas med myndigheter och andra leverantörer som följer 
svensk standard.

Vi ser inte detaljplanen som en ritning, utan som en integrerad del i kommunens geografiska information. 
Med GEOSECMA Fysisk planering som verktyg i planeringsprocessen lägger ni grunden till smidigare 
arbetsflöden och enklare samarbeten mellan avdelningar, förvaltningar och verksamheter. På köpet lagras 
alla resultat, oavsett handläggare, med ett enhetligt utseende i en standardiserad miljö. Eftersom vi som 
programvaruutvecklare arbetar nära både Lantmäteriet och Boverket, svarar vi dessutom för att programmet 
är anpassat till myndigheternas krav och rekommendationer redan innan de träder i kraft.

Så om ni inte har fullständig koll på Sammanhållen Planerings- och Fastighetsbildningsprocess (SPF), 
Svensk Geoprocess och den nya digitala Gröna boken, är det faktiskt inget bekymmer. Har ni bara 
framtidsplanerna, så ordnar GEOSECMA detaljplanerna.

För en kommun är det inte 
framtidsplanerna som är svåra.
Det är planeringen.

S-GROUP Solutions är ett företag specialiserat på att skapa moderna, effektiva IT-stöd för offentliga 
verksamheter. Våra kunder är kommuner och myndigheter i Sverige och norra Europa. Vi bedriver vår 
programvaruutveckling i nära samarbete med kunder och användare. Detta tillsammans med trettio 
års erfarenhet av implementation, utbildning och support ger oss en marknadsledande position vad 
gäller framtidssäkra verksamhetslösningar. S-GROUP Solutions har idag verksamhet i Sverige, 
Finland, Polen och Litauen.

Återförsäljare för GEOSECMA är Esri Sverige. 

För mer information se esri.se

Möt oss på

KartDagarna 2013 

19–21 mars  

Elmia, Jönköping


