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Utveckla dig och påverka utvecklingen
med Sveriges kommunaltekniska förening!

S

v ensk a ko m m u n a l- t ek n isk a Föreningen bildades 1902 men starten var egentligen året innan
då alla tekniker i kommunal tjänst bjöds in till
ett möte i Gävle. Vid det mötet fick tanken på
att bilda en kommunalteknisk förening livliga sympatier. Det året, 1901, provkördes de första elspårvagnarna
i Stockholm. Samma år skickades den första radiosignalen över Atlanten. Tio år tidigare år 1891 kom den första
bensindrivna bilen till Sverige. År 1902 trädde lagen om
svensk allmän självdeklaration i kraft vilket lade grunden
för det svenska skattesystemet.
Som ny ordförande i föreningen tänker jag på
vad det är som gjort att föreningen överlevt i över
hundra år och växt med den samhällsutveckling
som skett. Jag tror att det är av två huvudanledningar. Den ena är att den tillkom för ett gott syfte och
den andra är förmågan till förändring. Frågan är vilka
behov hos medlemmarna den ska tillgodose framåt
för att kunna fira sitt 200-årsjubileum!
Vilket är då föreningens syfte? Det är som jag tolkar föreningens stadgar att boosta ditt nätverk, din
kompetens och utveckling.
Föreningens hemsida, medlemsmatrikel, kommittéer, kongresser, utbildningar med mera ger dig
enkelt tillgång till vad jag tror mig veta är det största
kontaktnätet inom det kommunaltekniska området.
Därigenom blir ditt nätverkande effektivt.
År 2012 genomförde föreningen ett stort antal
kurser och seminarier inom samhällsbyggandets
olika områden där nästan 900 personer sammanlagt

deltog. Genom att kursprogrammen är förankrade i
kommittéerna och hos medlemmarna blir det rätt
kompetensutveckling vid rätt tillfälle. Programmet
för 2013 är lika fullspäckat och ambitiöst.
Det händer saker hela tiden inom miljöområdet
– teknik, ekonomi och lagstiftning som påverkar
utvecklingen inom samhällsbyggande och kommunalteknik. Genom åren har föreningen bidragit
till och påverkat utvecklingen. (Till exempel om
det ska heta däxel, betäckning eller brunnslock har
diskuterats intensivt inom föreningen på årsmötet i
Landskrona 1920!)
Tillgång till ett förgrenat nätverk, rätt kompetens
vid rätt tillfälle, och kunskap om utvecklingen inom
ditt fackområde inom samhällsbyggandet är grunden
för att våga och kunna förändras.
Nu som för hundra år sedan står samhällsbyggandet inför stora utmaningar. Följ med på en spännande
resa med Sveriges kommunaltekniska förening!

Bo Bäckström
Ordförande i KommunalTekniska Föreningen
Planeringschef, Gävle kommun
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TEMA Belysning

När denna tidning kommer ut befinner vi oss i mitten av april. Nattmörkret sträcker bara ut
sig 8–10 timmar per dygn från Smygehuk till Treriksröset och fortsätter krympa. Men precis
som verksamhetsåret har sin rytm så har även planeringsåret det. Därför innehåller numrets
tema Utemiljö flera artiklar om belysning, kanske kan du bli inspirerad och hitta idéer till stort
och smått att genomföra i just din kommun till hösten och vintern? Eller om belysning inte
är ditt område – tipsa de kommunaltekniker i din kommun som jobbar med det! Läs också
konkreta exempel om utveckling av grönytor.
Med hopp om att du finner läsningen inspirerande.
Stefan Ljung, redaktör Stadsbyggnad
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Köpmangatan i Örebro.
Foto: Melisa Blekic

Allt fler kommuner har

skådat ljuset
Allt fler kommuner ser fördelarna med trevliga och trygga miljöer och bättre belysning för människorna. Att
det dessutom blir billigare följer med på köpet.

ljusdesign och a kti v ljussätt ning av det offentliga
rummet har kommit för att stanna. I Sverige har Alingsås varit
en föregångare med sitt årliga evenemang Ljus i Alingsås som
bjuder på spektakulära ljussättningar av staden under oktober.
2009 firade evenemanget 10 års-jubileum, och i höstas besökte
drygt 85 000 personer Alingsås.
Flera städer har skapat egna ljusevenemang och arbetar aktivt
med nytänkande inom stadsbelysning, bland annat Malmö, Göteborg, Linköping, Norrköping, Stockholm och Umeå. Förutom ett
publikt evenemang under vinterhalvåret har det lett till ett ökat
medvetande om ljussättning vid ny- och ombyggnader i city och i
bostadsområden. Det har även medfört att ljussättning kommer in
allt tidigare i kommunala projekt som involverar gatu- och trafikplanerare, stads- och landskapsarkitekter med flera.
I Örebro startade arbetet med att formulera ett kommunalt
belysningsprogram 2010 utifrån ett uppdrag från Byggnadsberedningen. Parallellt med det har delar av stadskärnan byggts
om och där fanns ljussättningen med redan i planeringsarbetet.
Resultatet har fått stor positiv respons.
Tre centrala torg i innerstaden har byggts om, och Kungsgatan
som tidigare hade karaktär av bakgata har blivit en av stadens
mer populära gator. Den linspända armaturen som gav gatan ett
allmänt flackt intryck har ersatts av armaturer med stora reflekterande ytor på höga stolpar av gestaltningsmässigt hög klass.
– När man upplever gatan upprepas ljuskällan och just upprepningseffekten av reflektorerna ger gatan dess speciella karaktär. Det
tidigare fokuset att lysa upp på gatan ligger nu på trottoarerna och
delvis på husfasaderna vilket skapat en helt annan atmosfär längs
hela Kungsgatan, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro.
– Vi tog även bort all traditionell julbelysning och provade
med stora röda bollar, cirka en och fyrtio i diameter. De placerades i toppen på runda växtstativ vilket upprepades längs hela
gatan och gav en helt ny och speciell effekt.
Julbelysningen är i LED och kostnaderna delades med fastighetsägarna. Att ljusgestaltning, ljuskällor och lägre energiårgång
var i fas innebar en klar win-winsituation tillsammans med fastighetsägarnas stora intresse att medverka.

På torgen har olika varianter av belysning provats. Järntorgets
gamla armaturer renoverades och återanvändes kompletterat med
nya armaturer. På Stortorget, som är ett långt torg, står höga stolpar med ljuskällor i klasar med lång lysvidd riktade åt olika håll.
Erfarenheterna av satsningarna i innerstan har visat på betydelsen av att satsa mer på belysning och ljussättning och är en viktig
motivation till att skapa en mer övergripande satsning på belysning.
– Tanken är att programmet ska beskriva det upplevda rummet. Det är lätt att tappa fokus och enbart se på ljuskällor och
bestyckning, men kravet på hur ljusrummen ska upplevas är viktigast, säger Peder Hallkvist.
För ljusdesigners, stadsplanerare med flera är funktion, estetik, orienter- och överblickbarhet viktiga faktorer liksom trygghet. Men även starkt upplysta platser kan upplevas som otrygga,
slutsatsen blir att mycket ljus inte är samma sak som en god ljussättning. Istället för att med en rad lyktstolpar lysa upp gångvägen genom den mörka parken kan omgivningen, som annars
ligger försänkt i mörker, belysas. En marklampa som belyser ett
träd underifrån, ett ljus på en liten bergsknalle och belysning på
den lilla lekplatsen hjälper de som passerar att se omgivningen.
En obehaglig plats har enkelt blivit både mer behaglig och trygg.
Förutom bättre funktionsljus med god färgåtergivning kan
trista obesökta platser bli ett ställe att mötas på, fula innergårdar
kan bli fina innergårdar som ökar gemenskapen, allt med relativt
enkla medel medan spektakulär ljusdesign under vinterhalvåret
blir fest och en träffpunkt för stadens innevånare som tillsammans kan glädjas, förundras eller förargas.
Samtidigt är det viktigt att värna mörkret som en tillgång
och en kontrast till ljuset. Mörkret är en förutsättning för att vi
i Sverige kan se stjärnhimlen vilket inte alla kan. Krafter arbetar
för att bevara mörkret och eliminera ljusföroreningar, oönskat
konstgjort ljus utomhus nattetid som stör eller påverkar människor, djur och natur. Mest påtagligt är det i tätorter där felriktade
lampor och reflexer lyser upp natthimlen, men det kan också
vara en gatlykta som lyser rakt in i sovrummet.
Erik Olsson är ljusdesigner med snart femton år i branschen
tillsammans med sin kollega Jöran Linder på Olsson & Linder.
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– När vi började hände väldigt mycket. Kompaktlysrör och
metallhalogen var helt nytt, armaturerna var mer effektiva,
mindre bländande och vi kunde arbeta med ljusdesign på ett
helt nytt sätt, säger Erik Olsson.
Sedan LED-tekniken kom har belysning och ljussättning
allt mer tenderat att bli en energi- och effektivitetsfråga där
besparingen är i fokus.
– Där börjar ofta diskussionen idag, men det finns städer som förstått tanken med ljusdesign och som får jättefina resultat genom att
använda den nya tekniken i olika kombinationer, säger Erik Olsson.
Generellt tar allt fler kommuner in belysning och ljussättning
tidigt i sina planprocesser, och har personal som är kunniga. En

trend är att se över ljussättningen i närmiljöerna, en annan att
göra en ljusvision/belysningsstrategi för hela kommunen eller
delar av den. Men det är viktigt att den får vara flexibel och föränderlig, mer som ett diskussionsunderlag där frågan ”vad vill vi
med vår belysning” hålls levande.
– I mindre sammanhang är det lätt att bli överkörd av tekniktänket med besparingar som viktigaste motiv, men belysning
är inte primärt att spara energi. Den ska vara funktionell, schyst
och skön, det bör man aldrig glömma, säger Erik Olsson. <<
Claes Hindenfelt/Metra reportage

Fakta
Gator och torg i Örebro med vinter- och julbelysning
2010 Kungsgatan, Mellersta och norra Köpmangatan
samt fontänen på Stortorget
2011 Storgatan, Drottninggatan
2012 Järntorget, Järnvägsgatan, Stortorget, del av
Nygatan, Våghustorget och södra Köpmangatan
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5,5 meter höga stolpar, med reflektorskiva på
en meter i diameter med fokus på trottoarerna,
har ersatt den linspända gatubelysningen på
Kungsgatan. De röda bollarna är en del av den
populära julbelysningen. Foto: Melisa Blekic
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En ny
generation
redo att ta över
Ända sedan bröderna Lundberg startade sin smedja 1945 har innovation och utveckling kännetecknat verksamheten. Erfarenheter som
idag bidrar till unika redskapsbärare för många olika arbetsuppgifter.
Maskiner som kombinerar ett konkurrenskraftigt pris med hög kapacitet. Konstruerade för att kunna driva redskap, både fram och bak,
med hög kapacitet i hydraulik och styrning även vid låga motorvarv.
Minimala yttermått och goda siktförhållanden ger bästa framkomlighet.

Våren 2013 rullar en ny generation
Lundberg ut genom portarna.
Tekniken, flexibiliteten och den fina hyttmiljön har vässats ytterligare.
En del kallar de unika köregenskaperna för Lundbergskänslan.
Vi kallar det för tradition, nedärvd genom generationer.
www.lundberghymas.se
Tel. 0910-710 000
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En annan sorts

norrsken

Dancing Trees/Luleå i Nytt Ljus. Foto: Per Pettersson
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ånga tror att hösten och vintern hos
oss här långt uppe i norr är en mörk och dyster
årstid. Att vi norrbottningar fäller ner öronlapparna och går i ide över vintern. Att vi sörjer sommaren
och längtar efter de många soltimmarna som ska komma
om ett halvår si så där… Vi väljer att se det på ett annat sätt.
Luleå genomgår trots allt en fullständig metamorfos
när den prunkande sommaren med sitt ljus, sin midnattssol och sin blommande natur byts ut mot ett vinterlandskap med fruset hav, snö och blekt vinterljus.
Den mörka och kalla årstiden kan ändå kännas väldigt
lång på Luleås breddgrader. Därför är det extra viktigt att
ta vara på de fantastiska möjligheter som hösten, vintern
och vårvintern erbjuder.

Höstmörker och Luleå i nytt ljus
Under tio kvällar i oktober 2011 och 2012 rörde sig exempelvis mångdubbelt fler människor än vanligt på
stadshalvön, trotsande det kompakta höstmörkret och
kylan. Anledningen var ljusfestivalen ”Luleå i nytt ljus”
som med spännande ljusarrangemang lockade lulebor
och besökare att se sin stad på nytt. För att arbeta med
ljus krävs ju mörker och höstmörkret blev plötsligt en
tillgång, något positivt. Stämningsfyllda, underhållande och oväntade ljussättningar visade sig kunna förändra och skapa nya intryck av vår stad.
Gensvaret på festivalen blev mycket gott. Uppemot 20
000 personer lockades till promenader och upplevelser på
stadshalvön under de tio kvällar festivalen pågick. Kommunalrådet förklarade också stolt i sitt invigningstal att
”vi har satt ljus på det finaste vi har, på vår stad Luleå”.
För att stimulera och utveckla användandet av våra
gemensamma utomhusplatser samarbetar kommunen
sedan länge med teatergrupper, konstnärsgrupper, skolor
och näringsliv. Teater-, konst- och musikupplevelser ute
i det fria tillför det offentliga uterummet ytterligare en
dimension och miljön ska stimulera vuxna och barn till
aktiviteter tillsammans.

Mitt i smällkalla vintern
När snön kommer till oss efter ett par riktigt mörka
höstmånader, då kommer också vinterljuset. När marken blir vit ser vi ännu tydligare rimfrosten i träden,
vi ser norrskenets grönskimrande stråk på den mörka
natthimlen, vi står där i det fria och ser stjärnorna,
andas in den bitande klara luften. Det har blivit vinter och det är inte så tokigt ändå.
Sedan vintern 1995 arrangerar kommunen i samarbete
med Luleå Stassteater en levande adventskalender i Stadsparken under ”stortallen”. Från första december till julafton, oavsett väder, kan man njuta av föreställningarna.
Varje dag har tomtefamiljen nya gäster i luckan och föreställningen drar dagligen cirka 500 besökare i alla åldrar,
många av dem förskolebarn.
I januari, eller när kylan blivit tillräckligt stark och
ihållande, är det dags för en annan vintertradition att ta
plats i Stadsparken. Vårt årliga snödjur, en lekskulptur
komplett med rutschkana och allt, sätts ut i Stadsparken.
Annons_Stadsbyggnad_2013-2.indd 1

STADSBYGGNAD 2 · 2013

2013-03-27 10

11

TEMA Belysning

Här leker lulebor, stora som små. Över 60 000 åk registrerades 2012. Vi njuter faktiskt av vintern och vi firar den.
Vi firar snön och ljuset och vi firar glädjen, den underbara, barnsliga lekglädjen.
Inspiration till isskulpturerna hämtas från den
nordiska faunan och motivvalen sammanfaller ofta
med aktuella ämnen. Under 2012 uppmärksammade vi
att i Luleåtrakten faktiskt häckar en mycket hotad fågelart, den vitryggade hackspetten. Vilket djur det ska
bli hålls hemligt in i det sista och gissningarna flödar
i radio, tidningar och sociala medier. Själva utplaceringen är numera en stor mediahändelse och bevakas
av lokalpress, TV och radio.
Våra strävanden att skapa trivsamma, attraktiva och
stimulerande miljöer i parkerna vinter som sommar omfattar inte bara våra planteringar, snö- och isskulpturer.
Minst lika viktiga är de ljusarrangemang i form av ljusslingor, julgranar, effektbelysning, eldstäder med mera
som vintertid placeras ut i stadens centrala delar.
Populära promenadstråk sommartid har fått belysning och snöröjs numera för att de ska gå att använda
under alla årstider. Belysta strandpromenader gör staden
vackrare i höstmörkret och lockar fler att ge sig ut.

Isarna skapar möjligheter
När dagarna i februari blir längre och vårsolen börjar
värma blommar ett nytt rekreationsområde upp. Isarna!
Ett rekreationsområde som under senvintern breder ut
sig i anslutning till stadshalvön. Hit görs många utflykter
och man promenerar, åker skidor, spark och skridskor,
fiskar eller kör skoter. Sedan vintern 2004 ställs det varje
år i ordning en bred bana på isen mellan norra och södra
hamnen som gör det ännu enklare att ta sig ut i solskenet.

Isbanan leder också ut till Gråsjälsören, en ö ute i fjärden, där det på helgerna finns fikaförsäljning.
Isvidderna lämpar sig på många sätt väl för rekreation, framför allt när den första isen lagt sig (då är det
högtidsdagar för långfärdsskridskoåkarna) och sedan under vårvintern då isarna håller för nästan vad
som helst och solen gör det underbart att vara ute.
Vintertid – om isarna är bra – finns det en mängd
olika sätt att ta sig ut i skärgården. Vill man ta bilen
så finns det 3,5 mil väg som snöröjs på havet. Annars
kan man använda skoter, hundsläde, isjakt, åka skidor, skridskor eller promenera.
På isarna träffas gammal som ung, några på skidor,
andra på skridskor. En del passar helt enkelt på att ta
en lunchpromenad för att njuta av vårsolen och det
vita landskapet.
Vi ser snön och isen som en resurs som ökar stadsmiljöns estetiska och kulturella värden och vi ser möjligheter
i kylan och mörkret.
Med snöskulpturer, iskonst, ljussättning och eldar
i olika former gör vi stadsmiljön vintrigt tilltalande för
både Luleåbor och besökare, allt för att locka dem till att
röra sig utomhus.
Vi vill stimulera barn och vuxna att vistas utomhus,
skapa en positiv syn och inställning till vintern, öka möjligheterna till lek och experiment, stimulera det egna
skapandet, stärka tillhörigheten, skapa spännande och
attraktiva mötesplatser, tillföra livsmiljön kulturella och
estetiska kvaliteter, göra konsten mera publik … kort sagt
– använda vinterns unika möjligheter som en tillgång för
att skapa en stad att trivas i och vara stolt över. <<
Stefan Johansson
Parkchef / stadsträdgårdsmästare i Luleå 2000–2012

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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www.osram.se/utomhusbelysning

All gatubelysning du behöver.

SL 10micro LED

SR 50 LED

SQ 50 LED

Förenkla din tillvaro. Hela belysningslösningen från en leverantör. Läs mer på www.osram.se/utomhusbelysning

NYHET!
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TEMA Belysning
Att ljussätta det offentliga rummet är ett roligt och förhållandevis billigt sätt att göra om en stad. Några välplacerade
ljuspunkter kan förändra en plats fullständigt. Men man måste ha mod och budgetera för att experimentera.

Ljusmästare Johan

så besk r i v er joh a n mor itz sitt jobb. Hans arbete med
att ljussätta Malmö har gjort staden känd även utanför Sveriges
gränser, men det har varit en lång läroprocess för alla involverade.
Det hela började för 30 år sedan när dåvarande stadsträdgårdsmästaren och landskapsarkitekten hade visioner om att ljussätta
för att skapa stämning och inte bara för funktion. Efter några års
experimenterande insåg de att ljussättning var en helt egen disciplin och anställde Johan som sedan tidigare anlitats för att göra
ljusinstallationer. (De som besökt Malmö har säkert sett ljussättningen utanför Stadsbiblioteket exempelvis). I och med det blev
Johan världens förste stadsanställda ljussättare och tillsammans
satte gruppen igång med att förändra Malmös ljusmiljö radikalt.

Ekonomi, energi och estetik
Förutom en gymnasieingenjörsutbildning är Johan självlärd. Att
hans pappa var inredningsarkitekt och Johan själv musiker har
säkert bidragit till hans sätt att använda ljuset för att skapa rytm
och rumslig uppfattning. Objekt, kanter, linjer och ytor lyfts
fram eller döljs genom att belysas eller lämnas i mörker. Mörker

14
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används som pauser och den rumsliga uppfattningen förstärks
genom ljus i olika höjder, färger och vinklar. Innan han började
på Malmö Stad arbetade han med att ljussätta konserter och andra evenemang. Förra gången Malmö stod värd för Eurovision
var Johan med och ljussatte. Mycket erfarenhet fick han av sitt
arbete på nöjespalatset Slagthuset. Där rummen inte kan förändras fysiskt kan ljussättningen förändra rummens karaktär så att
det passar de olika evenemangen.
Likheterna mellan att å ena sidan belysa rum och scen och å
andra sidan gata och torg är många, men den stora skillnaden är
att människor i gatumiljö närmar sig en plats från alla olika håll.
Det krävs hårfina justeringar för att undvika bländning och andra
problem. Ljussättning av det offentliga rummet är också en balans
mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kan man nå en
punkt där allt detta kommer samman? Var börjar man? Med det
estetiska, säger Johan. Får man det rätt följer mycket av energi- och
ekonomibesparing automatiskt. Uppdraget är att ge invånarna en
bra miljö utifrån det sätt som vi nuförtiden använder staden. Hälften av tiden vi rör oss i staden är det mörkt. Hur man uppfattar en

Moritz bästa tips

Statyn Arbetets Ära av Axel Ebbe är en
mötesplats på livliga Möllevångstorget.
Ljussättningen av statyn förstärker det
konstnärliga uttrycket, ger torget karaktär
på kvällen och ökar trivseln.
Foto: Werner Nystrand

plats i dagsljus blir markant annorlunda i mörker. Det är en vanlig
missuppfattning att man kan bygga först och ljussätta efteråt men
då har man redan skapat problem som det blir svårt och dyrt att
försöka lösa med belysning.
Johan säger att hans jobb är att skapa en känsla av trygghet och
att spara energi. Det är inte en motsättning. Han lägger nämligen inte bara till, han tar bort belysning. Ett vanligt misstag är
att man tar i för mycket, tycker han. Måste marken på lekplatsen
bada i strålkastarljus? Kan man istället belysa punkter och objekt
med olika höjd och färg. Det ger tillräcklig belysning med färre
lampor i en annan ljusstyrka vilket sparar både energi och pengar
och samtidigt skapas en rumslig uppfattning av platsen. Man kan
välja att belysa befintliga objekt som skulpturer, växter, vatten eller lekplatser. Man kan också placera ut ett objekt att belysa. Ett
känt exempel på detta i Malmö är ”Jesus-parken” som den kallas
i folkmun. På dagen är det en liten grön trekant av gräs omgärdat
av buskage mellan hus och gångbanor. På kvällen förvandlades
den förut till ett stort mörker som man undvek att ens passera.
Genom att placera ut ett stenblock i mitten som belyses från alla

håll med ett fluorescerande ljus som reflekteras i stenen, lyckades
man förändra känslan. Nu är platsen både lagom upplyst för att
man ska se vad och vem som befinner sig där och dessutom är
platsen inbjudande i ett mjukt, lite sagolikt ljus.

Våga prova. Våga fråga.
Mycket av det Johan och hans medarbetare gör kräver erfarenhet och det har de skaffat sig genom att ständigt experimentera.
Johan ägnade mycket tid i början till att lära sig allt det tekniska
så att han utfrån den kunskapen kunde bli fri att skapa. Han råder alla inköpare att lära sig så mycket de kan och bli kritiska
konsumenter. Man får inte bättre produkter än man beställer.
Var skeptiska till nyheter och försök sätta er in i en produkts hela
livscykel. Stirra er inte blinda på watt-tal och inköpspriser, utgå
från vilken upplevelse ljuset ger och hur mycket ni får ut av produkten. I Malmö tar man reda på allt detta i en 3 kilometer lång
testanläggning. Alla produkter testas och utvärderas innan man
köper in något och det har resulterat i att de stora producenterna
nu frågar Malmö vad de vill ha och behöver istället för tvärtom.
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TEMA Belysning

Dekorativ ljussättning under en gångbro i Rosengård från byLight 2010.
Foto: Kasper Dudzik

En LED-lampa beräknas spara upp till 90 procent av energin
och ha 50 gånger längre livslängd än glödlampor men det är en
markant skillnad mellan låg-, och högprislampor. Drivdonen
till LED-belysning har lägre livslängd än själva lampan. I dagens
LED ingår kemikalier och tungmetaller: bland annat bly, nickel
och spår av arsenik. I en studie utförd av University of California
at Irvin (UCI) framkom att lågintensiva röda LED innehåller 8
gånger mer bly än tillåtet och studien rekommenderar att man
undviker inandning och hudkontakt med en trasig lampa.
Upp till 95 procent av en LED-lampa kan återvinnas och när
nu alltfler av världens städer övergår till LED är det viktigt att den
processen är kontrollerad. Enligt Baselkonventionen (ratificerad av
alla nationer utom USA, Afghanistan och Haiti), är det förbjudet
att exportera miljöfarligt avfall till utvecklingsländer. Marknaden
av WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), är dock
komplicerad och svårkontrollerad. Trots att Sverige ligger i topp
vad gäller återvinning och källsortering, exporterar vi avfall till
andra EU-länder. Greenpeace och Swedewatch har kunnat spåra
WEEE, från USA, Danmark och England, till Kina, Nigeria,
Ghana, Indien och Malaysia där återvinning sker manuellt med extrema hälsorisker för såväl arbetarna som miljön. Studien från UCI
menar att det är möjligt att tillverka LED utan kemikalier och att
striktare reglering och lagstiftning kan uppmuntra till det. <<

Tips på informationskällor:

Anna Larsson Berke, frilansjournalist

• Lighting Research Center www.lrc.rpi.edu

Källor:

• Energimyndigheten.se
• Kemikalieinspektionen

• University of California at Irvine, Department of Population,
Health and Disease Prevention (Oladale Ogunseitan et al)

• Naturvårdsverket

• Greenpeace

• Greenpeace

• Swedwatch

• Naturskyddsföreningen

• Kemikalieinspektionen

• Swedwatch

• Naturvårdsverket

• University of California at Irvine, Department of Population,
Health and Disease Prevention (Oladale Ogunseitan et al)

• US Department of Energy

• Kontakta också gärna Johan Moritz och hans kollegor på
Malmö Stad
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Att tänka på kring nyare belysning

Det krävs en smula pengar för att göra märkbara förändringar.
Tillräckligt för att göra förändringen – och så lika mycket till för
att återställa om det blir fel. Satsar man hela budgeten på ett enormt
projekt som inte fungerar, har man istället skapat ett nytt problem
som man inte har råd att fixa på många år. I Malmö gör man återkommande trygghets- och energimätningar och förändringarna
följs upp av nya mätningar. Våga prova. Det är svårt att fråga folk
vad de vill ha. Ett av Malmöbornas mest uppskattade arrangemang
är by Light som hålls i olika stadsdelar varje gång. För Johan och kollegorna fungerar ljusfestivalen som en fullskalemodell för att testa
nya idéer: närvarobelysning av gång-, och cykelbanor, färgtemperatur som hjälpmedel för att förstärka uppfattningen av trafiksignaler
och allt vad det kan vara. Och genom festivalen får de också en möjlighet att höra hur folk upplever förändringarna.
Ljussättningen av Malmö är en läroprocess och ett samarbete
mellan ljusdesignern, stadsträdgårdsmästare och landskapsarkitekt i dialog med gatukontoret, drift-, och trafikenheterna, sociala myndigheter, polis, förenings- och näringsliv. Är det inte en
byråkratisk mardröm? Nej, säger Johan. Det är en uppförsbacke
och ett stort pedagogiskt arbete men numera råder det en helt
annan syn på ljussättning av det offentliga rummet än när han
började. Idag finns det också mer kunskap och utbyte av idéer.
Men en sak är densamma som förr, Johan Moritz tycker fortfarande att han har världens bästa jobb!
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Ljusstatyn Lampan flyttas regelbundet
omkring till nya platser runt om i Malmö.
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mysig belysning i ett. Foto: Oskar Falck
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Ljussättning av nybyggda station
Triangeln. Foto: Johan Persson

Ett projekt på byLight Rosengård 2010.
Gigantomaten projicerar besökarnas
foto på fasaden. Foto: Kasper Dudzik

Kontak ta annonsavdelningen

Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
Mail: info@irmermedia.com
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TEMA Grönytor
I centrala Umeå står höga byggkranar tätt. Nya hotell och gallerior skall stå färdiga till Kulturhuvudstadsåret
2014. Men det som händer mer marknära är det verkligt stora - Umeå skall göra upp med den rekorddåliga
stadsluften och satsar dessutom stort på det gröna. Nya parker, nya torg och en utveckling av de som redan
finns skall möta besökare och umebor 2014.

Nya parker, stora grepp i Umeå

f

r å n att h a va r it en stad i bilismens tecken med
E4:ans tunga lastbilstrafik rakt genom centrum som främsta uttryck skall Umeå bli en stad med drastiskt minskade
koldioxidutsläpp och partiklar i stadsluften. Kulturhuvudstadsåret
2014 är en storsatsning på kulturen där medskapande och de åtta
samiska årstiderna är några ledord. Men Kulturhuvudstadsåret
handlar minst lika mycket om stadsutveckling.
De nya planerna innebär att staden åter vänder sitt ansikte
mot älven och då får Strandgatan, som i dag har karaktären av
en motorled inramad av betong ge utrymme åt en av nysatsningarna: den nya stadspark som har arbetsnamnet Lugn och ro. Den
gränsar i väster till det traditionella finrummet, Rådhusparken
som förnyas av en av världens främsta trädgårdsarkitekter, Ulf
Nordfjell som har sina rötter i Umeå.
Kontrasten mot nya Lugn och ro blir stor i flera avseenden.
Här har arkitektkontoret Combine i Stockholm fått uppdraget
att skapa en grund för en park med en friare karaktär som inte
skall vara helt klar nästa år, utan fortsätta att utvecklas genom
olika processer kring medskapande och medborgarinflytande.
I år anläggs parkens grundlandskap: en fin park längs älvstranden i två nivåer, med gångvägar, gräsmattor, träd, vindskyddade
bänkar och mötesplatser. Under 2014 bjuds umeborna åter in i
planeringen, nu för att bidra till steg två som innehåller lekpark,
utställningsträdgård och en ”plogplan de luxe” för vintern. Med
hjälp av snöslungor kan parken då få ett gångsystem av snö, bli
till ett annat landskap, men nu av snö och is.
I samarbete med Ljusarkitektur arbetar man fram en årstidsbelysning, ljus som skall signalera variationen i de åtta samiska
årstiderna. Med hjälp av ett wiresystem kan lyktor och olika ljuskällor ge parken olika karaktärer. Ljusdesignen kan mot slutet
av 2014 bidra till att uppgradera Umeås årliga ljusfestival och då
peka framåt, mot åren efter 2014.
I dag är området en bullerstörd sluttning nedanför stadskyrkan. Nu omvandlas den till en modern park med helt nya grepp,
organiska former och flera funktioner. Trappor upp till två av
stadens stora gator skapar nya siktlinjer ner mot älven och ger
dem möjligheter att utvecklas till nya paradgator och Kyrkbacken att flytta ända ner till vattnet.
Anna Flatholm är stadsträdgårdsmästare i Umeå och en av
nyckelpersonerna i de stora stadsutvecklingsprojekt som pågår.
– I Lugn och ro får vi en utmaning inför 2014, säger hon. Vi
skall bygga upp en grund för dialoger om den fortsatta utvecklingen och samtidigt få parken att vara levande och attraktiv
under den tiden. Den preliminära kostnaden är 33 miljoner och
inkluderar omvandlingen av Strandgatan till trädkantad stadsgata med två körfält och cykelstråk.

Vasaplan – det centrala som bakgata
Men Umeås riktigt stora utmaning för både planerare och parkexperter de närmaste åren är Vasaplan, platsen där alla rör sig,
platsen mitt i smeten. Här finns alla stadsbussar, de som behöver
allt mer utrymme när bilismen skall minska, caféer som vill ut18
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vidga på trottoarerna, prestigerestauranger och hotell vars gäster
skall samsas med alla bussresenärer och stadens A-lagare. Dessutom Folkets hus med stora konferenser och sitt utvecklade nöjesoch kulturutbud. Vasaplan är Umeås kommunikativa hjärta och
samtidigt liknar den mest en bakgata.
Hur lösningen på denna utmaning i fråga om funktioner och
gestaltning skall kunna se ut är mycket svårt att se. Inför 2014
har Kulturdepartementet gett uppdrag åt sina myndigheter att
samverka med Umeå och ett av resultaten är Urban Forum där
Vasaplan är ett av projekten. Inom Urban Forum finns tillsammans med kommunen Konstrådet, Boverket, Arkitekturmuseet
och Riksantikvarieämbetet. Just nu är någon form av konstsatsning på Vasaplan en idé som diskuteras.
Men också nya Vasaplan är ett av de projekt där kommunen
vill arbeta med stärkt medborgarinflytande. Tankar på att också
låta A-lagarna vara med i planeringen i det som tidigare kallades
Social trädgård har dock tonats ner sedan media i höstas uppmärksammade att en gentleman ur denna grupp var på väg att
frysa ihjäl en kall natt i en av bussarnas väntkurer. Nu poängteras
starkt att nya Vasaplan skall vara till för alla.

Parkour
Umeå har ett guldläge längs Umeälven, med sina södersluttningar ner mot vattnet. Det är de som nu utnyttjas och skapar
ett långt stråk av parker med olika karaktärer. Uppströms efter
Rådhusparken byggs det nya kulturhuset Väven som följs av två
nya, mindre parker för ungdomar, Sparken som är en skatepark
tillsammans med en för parkour. Parkstråket avslutas med nya
Broparken med stora grönytor, scen och gradänger.

Prisbelönt översiktsplan
Kompassen bakom de stora förändringarna i Umeå är den nya
Översiktsplanen som fick Planpriset av Sveriges Arkitekter 2012.
Den skapar helt nya trafikvanor där gående och cyklister prioriteras
och en modern stadsutveckling med hänsyn tagen till kulturmiljön
i en stad som växer. Centrala Umeå är klassat som kulturmiljö av
riksintresse, den låga trähusbebyggelsen och de breda gatorna som
byggdes efter stadsbranden 1888 gör staden unik och nya planer
väcker oftast ont blod. Senast har flera planerade höga hotellbyggen i centrum kritiserats hårt.
– Kulturhuvudstadsåret har gett oss möjligheter att jobba
på ett sätt som vi aldrig hade kunnat annars, säger Carl Arnö,
en av de ansvariga på stadsbyggnadskontoret. Vi lär oss mycket
och våra kompetenser har utvecklats tack vare omfattningen.
Flera av projekten hade diskuterats tidigare, men 2014 gjorde
att mycket lossnade.
I januari drar det europeiska Kulturhuvudstadsåret i gång
i Umeå. Norrlandsoperan har redan signalerat ett program av
högsta klass, liksom nya Bildmuseet.
Men parkerna och miljön kommer att hävda sig väl, de formar
en vackrare stad också för åren efter 2014 och en stad med luft,
mindre farlig att andas. << Kajsa Althén, frilansjournalist

En av parkmiljöerna för de aktiva inför
2014 blir parkourdelen intill Sparken,
skateparken som redan finns på plats.
Bild: WSP

Gröna Umeå, Pilotprojektet Parkeringsköp

Förnyelse av älvstranden har diskuterats länge. Nya parker blir nu
en viktig del, namn och slutlig utformning av Lugn och ro återstår.
Bild: Umeå kommun

Anna Flatholm är stadsträdgårdsmästare och
en av dem som driver utvecklingsarbetet.

Att minska biltrafiken i centrum är ett de stora målen för
framtidens Umeå. I ett ambitiöst pilotprojekt är två fastighetsägare med och provar en modell för vad som kallas
Gröna parkeringsköp.
Syftet är att ge fastighetsägarna i centrum incitament för
att bidra till hållbara resmönster i nya fastigheter. Men staden
vill också stimulera en omvandling av parkeringsytor på
central tomtmark (som ofta används för arbetsplatsparkering)
till positiva inslag i stadsmiljön som bebyggelse, parker och
annan verksamhet som kan berika stadskärnan
Grönt parkeringsköpsavtal innebär att fastighetsägaren tar ansvar för de transportbehov som fastigheten ger
upphov till, men genom andra åtgärder än att erbjuda
bilparkering. I gengäld erbjuder kommunen en reducering
av parkeringsnormen för nybyggda fastigheter.
Fastighetsägaren ger öronmärkta bidrag till kollektivtrafiken genom en fond som kan användas av verksamma
i fastigheten för kollektivtrafikbiljetter till reducerat pris.
Man kan också erbjuda de som arbetar i fastigheten ett
medlemskap i en bilpool liksom omklädningsrum och uppvärmda parkeringsytor väl anpassade för cykelpendlare.
Elin Pietroni, är kommunens infrastrukturstrateg och
arbetar med Gröna parkeringsköp.
– Målet är att minska arbetsplatsparkeringen i centrum
till förmån för besöks- och bostadsparkering, säger hon.
– Vi vill inte ha en roll där vi säger nej hela tiden, här
jobbar vi med att erbjuda lösningar på ett problem, säger
Elin Pietroni. Vi vet att om vi inget gör för att minska luftföroreningarna rejält blir de en tillväxthämmare på sikt.
Hittills har försöket fallit väldigt väl ut, 2015 kan vi summera och justera där det behövs. Sedan räknar vi med att
permanenta modellen.

Foto: Kajsa Althén
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Skövdes

Tio åtgärder för en mer attraktiv park
1.
2.
3.
4.
5.

Tree Top Walk
Sjöpaviljongen
Körsbärsterrasserna
Boulognerhyllan
Fågeldammen med soldäcket och
vattentrappan
6. Parkentréer med gröna häcken
7. Lekängen med träkojorna
8. Tallskog med café
9. Rhododendrondalen
10. Sippkärret med upptäckarbryggor

20
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Park i Paris som förebild
Det finns faktiskt två stadsparker i Sverige
med namnet Boulognerskogen. Förutom
Skövde kan även Gävle stoltsera med
en egen Boulognerskog. Båda parkerna
grundades och namngavs på 1800-talet,
några decennier efter att parken Bois de
Boulogne kom i staden Paris ägo och fick
sin nuvarande utformning.

Central Park
Just nu håller Boulognerskogen i Skövde på att vakna ur sin dvala. Efter Boulognerskogens glansdagar på 40-, 50- och 60-talen har parken så sakteliga blivit en öde park som används allt mindre
och mindre. För att bryta denna trend har ett gestaltningsförslag tagits fram tillsammans med
två av Swecos mest kända medarbetare, Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge. Dessa båda
herrar har en gedigen meritlista på parker och platser som omgestaltats med deras känsla för
vad som bäst kan bidra till en plats förändring i rätt riktning. Därför ser nu Skövde kommun fram
emot en spännande tid då vi tillsammans ska se till att skapa en park som förenar 1800-tal med
lite funkis och nutid i en härlig blandning.
bord, en meny där de 10 inslagen kan genomföras i
olika etapper. De tankar och idéer som presenterades
kan användas helt eller i delar.
Hur väl gestaltad en park än är så står den sig ändå
slätt utan intressanta verksamheter som kan locka besökare. En park måste laddas med liv och aktiviteter.
Därför är det för Skövde kommun angeläget att gestaltningsprogrammet inbegriper samråd med och engagemang från ideella och andra föreningar, restauratörer
och entreprenörer, företag och olika verksamheter som
ser parken som en möjlighet att tillsammans åstadkomma en spännande och händelserik helhet vilken bidrar
till staden Skövdes attraktivitet som livsmiljö, företagarplats och besöksmål för hela regionen.
Arbetet med att förverkliga de 10 åtgärderna har just
börjat. Den gröna häcken är planterad och tillsammans
med kalkstensmurar vid varje entré bildar dessa två
element en tydlig gräns mellan utanför och innanför.
Problemet var tidigare att gränsen var diffus, var man
i Boulog-nerskogen eller inte? Även Boulognerhyllan
i den nordöstra delen av parken kommer att stå färdig
under våren. Denna hylla är kopplad till det nyrenoverade äldreboendet som ligger alldeles intill.
Vad nästa steg blir i Boulognerskogen är något som
kommunens politiker kommer att dra upp riktlinjer
för framöver men alla som hittills varit delaktiga i
projektet ser fram emot att få äta mer på det gedigna
smörgåsbordet. <<

f o t o : f i l i p pa e k m a r k

det hela börja de 2006 med ett inskickat medborgarförslag om att skapa en stadslekpark i Boulognerskogen. Resultatet blev att en handlingsplan för
hela parken togs fram och i denna process ingick så väl
representanter från tekniska förvaltningen som representanter för kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen
och plan- och byggförvaltningen.
Handlingsplanen blev en programbeskrivning som
skulle ligga till grund för utveckling och förnyelse av
parken. Därefter beslutades att det färdiga handlingsprogrammet skulle kopplas till någon välkänd och välrenommerad landskapsarkitekt vilken skulle konkretisera
ett gestaltningsprogram för Boulognerskogen. Valet föll
på Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge från Sweco.
Arbetet började med att en nulägesanalys av hela
parken gjordes, styrkor och svagheter fastställdes. Den
historiska dokumentationen av parken blev också en
del av underlaget till programmet. Dessutom genomfördes en enkätundersökning på kommunens hemsida
där kommuninvånare fick tycka till om vad skövdeborna ville ha i sin Boulognerskog. 72 procent av svaren
från enkäten ansåg att en servering eller ett café var viktigast för att få parken levande igen. Andra önskemål
som lämnades in var att aktiviteter av olika slag skulle
äga rum i parken, fina planteringar, tillgång till de båda
sjöarna stod också högt på önskelistan.
Med detta i ryggen tog Sweco sig an uppgiften att
forma ett gestaltningsprogram som tillslut mynnade
ut i ett dokument som kan liknas vid ett smörgås-

Marie Larsson, stadsträdgårdsmästare i Skövde
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Välkommen till
– där stad och natur möts

foto: thoma s harrysson.
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Skövde
i sköv de möts du av den stora stadens utbud av nöjen,
restauranger, idrott och kultur och den lilla stadens fördelar i form
av närhet mellan hemmet, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna.
Staden är en framtidstad som ständigt är under tillväxt.
I juni 2010 antog kommunens politiker Vision Skövde 2025
och fastslog därmed att Skövde ska ha 60 000 invånare 2025.
Visionsarbetet behandlar sex olika utvecklingsområden som är
grund-läggande för att nå målbilden; regionen, natur & miljö,
attrak-tiva boendemiljöer, kunskapsutveckling & arbete, tillsammans och vårt varumärke. I visionen heter det att ”Skövde
ska vara en stad där människor lever, verkar och mår bra”. Det
finns goda förutsättningar för detta tack vare de styrkor som staden har i from av natur, utveckling och föreningsliv.

Teknikförvaltningen söker

Teknisk direktör
Ref nr A320630

Ditt uppdrag blir att leda teknikförvaltningen till gagn för
medborgare och näringsliv på unika Gotland.

Läs mer på www.gotland.se/jobbahososs

Gatukontorsdagarna 2013
Skövde står som värld för Gatukontorsdagarna 2013 och när konferensen slår upp portarna i slutet på maj kommer en mängd talare
att beröra ämnen som; Det gröna Skövde, Dagvatten, Cykel, Asfalt,
Nedskräpning, Infrastrukturplanering och Nya sätt att samarbeta.
På plats finns; Erika Wörman, civilekonom och arkitekt från
Sweco Architects AB, som kommer att prata om Skövdes nya
stads-del Trädgårdsstaden, Anna Hassel, jurist och specialist på
VA-frågor som berör vem som ansvarar för dagvattnet, Cécile
Eve-rett, ordförande i cykelfrämjandets Riksorganisation, som
delar med sig av sina kunskaper gällande cykelfrämjandet i Sverige och andra länder samt Cecilia Mårtensson, Sveriges kommuner och landsting och representant från trafikverket, som pratar
om infrastrukturplanering från nationella och regionala planer
till kommunernas verksamhet samt en mängd andra talare.
Deltagarna kommer dessutom få chansen att medverka på
valfritt studiebesök, i den nya stadsdelen Trädgårdsstaden,
stadsparken Boulognerskogen eller vid kalkstensbrottet och
cementfabriken Cementa.
– Det är fantastiskt roligt att få tillfälle att vara värd för Gatukontorsdagarna och jag hoppas att alla deltagare får bra och givande
dagar och åker hem med nya intryck och kontakter – för just det att
man träffar andra i samma bransch är den allra största behållningen
med arrangemanget, säger Anna Möller som är Gatu- och parkchef
på Tekniska förvaltningen i Skövde kommun.
Gatukontorsdagarna är ett exempel bland flera på det engagemang som finns i vår stad.

En naturligare vardag
I Skövde är det alltid nära till natur och grönska. 96 procent av
invånarna har mindre än 300 meter till ett grönområde, då det
finns gott om parker som fungerar som oaser i stadsmiljön, samt
en ständig närhet till berget Billingens fina miljö.
Billingen är upplevelsernas berg och erbjuder en fantastisk natur.
Beläget bara ett par minuter ifrån stadskärnan utgör Billingen en
drömtillvaro för den som tycker om att vandra i skog och mark eller
vara aktiv i spår eller skidbacke. I de välbevarade skogarna finns alla
möjligheter att hitta bär och svamp. Dessutom finns möjlighet att
fiska inplanterad ädelfisk i Hållsdammen.

Teknikförvaltningen
www.gotland.se

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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Mitt i den vackra naturen på Billingen finns även ett av Västsveriges mest kompletta sport- och motionsområden som stoltserar med en mängd olika spår för löpning, mountainbike och
längdskidor. Skridskor kan åkas på den konstfrusna isbanan och
badar eller motionssimmar gör man sommartid på Billingebadet
med utsikt över Skövde. För den som gillar fart och fläkt är det
Billingebacken som gäller. Här finns en nedfart för utförsåkning
med två tillhörande liftar och ett snowboardområde.
Skövde bjuder även på 25 naturreservat innehållande picknickhagar, strövvänliga lövskogar, spännande bergväggar och
blomstrande orkidéängar.
I Skövde ska det vara lätt att leva nära naturen och just nu byggs
därför också en helt ny stadsdel där stad och natur möts på ett nytt
sätt. Stadsdelen konstrueras enligt det beprövade och aktuella konceptet Trädgårdsstad och har även uppkallats därefter. Trädgårdsstaden tar form i utkanten av Skövde och här förvandlas gammal
åkermark till ett modernt, naturnära bostadsområde där trähus
konstrueras längs alléer av grönskande träd. Trädgårdsstaden är en
viktig del i Skövdes utveckling mot Vi-sion Skövde 2025 och skapar
ytterligare en plats i Skövde där människor möts, lever och mår bra.

Kraft för utveckling
foto: thoma s harrysson.

I Skövde finns det plats för idéer, människor och företag att växa.
Här finns utbildning på olika nivåer och ett starkt näringsliv som
är positivt bidragande till stadens utveckling. Skövde har även
en lång och starkt industriell tradition och staden kallas ofta
för Sveriges motor med tanke på Volvos viktiga roll för staden.
Framgångsrika tillverkningsföretag finns även inom produktkategorierna; godis, cement, snabbkopplingar, livsmedel, rostfria
produkter och ortopediska inplantat.
Sedan länge är även IT- och tjänstesektorn ett växande område. Mycket tack vare de satsningar som gjorts i teknikparken
Gothia Science Park. Högskolan i Skövde lockar nya studenter
till staden, främjar nya idéer, samarbeten och företag som bidrar
till Skövdes utveckling.

Enkelt att vara aktiv
foto: thoma s harrysson.

foto: thoma s harrysson.
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Skövde är en levande stad full av aktivitet och livsglädje. Oavsett
ålder och intresse finns i Skövde alla möjligheter att idrotta, vara
med i en förening eller ta del av andra verksamheter som bidrar
till ett roligt, meningsfullt och hälsosamt liv. I staden finns 370
föreningar att välja mellan.
Vill du inte idrotta själv finns alla möjligheter att ta del av idrott
som publik. Våra handbollslag tillhör den svenska eliten på både
dam- och herrsidan och man kan även se ishockey, basket, bandy,
innebandy och fotboll från åskådarplats.
Utöver idrottsföreningar finns även gott om bygdegårds-,
kultur-, fiskevårds-, handikapp-, pensionärs- och politiska föreningar. Föreningslivet är en viktig för Skövde. Det är en kraft för
demokrati, gemenskap och folkhälsa i kommunen.
Välkommen till Skövde – staden som tar dig närmare och
vidare på samma gång. Närmare naturen, upplevelserna och
människorna. Och vidare i karriären, i livet och till andra
platser, helt enkelt dit du vill vara. Vi är varken småstad eller
storstad – vi är en framtidsstad. <<
Sarah Larsson, frilansjournalist

Välkommen till Gävle den 29-31 maj
ECOMM 2013 - European Conference on Mobility Management
Europas största konferens om Mobility Management
och hållbar samhällsplanering för politiker, tjänstemän,
organisationer och företag.

Anmälan senast

15 maj

www.ecomm2013.eu

SMART CHOICES REQUIRE EASY ACCESS

— making sustainable transport a part of everyday life

Smart Street Lighting - en smartare gatubelysning
TelliQ Smart Street Lighting är ett modernt och robust styrsystem för gatubelysning. Det ger dig som är ansvarig för väg- och
gatubelysning lugn och ro i vissheten att allt fungerar som det
ska!
Systemet har varit i drift sedan 2006. Det styr idag tiotusentals
belysningspunkter. Driftsäkerheten är mycket hög och avvikelsetalet är mindre än 0,1%. Kort sagt, en smartare gatubelysning!
Precis det som till exempel Nacka och Köping har valt, läs mer
på www.smartstreetlighting.com.
"För oss är driftsäkerhet, användarvänlighet och tillgång till support
avgörande. På samtliga punkter är vi mycket nöjda med den kvalitet som
Smart Street Lighting levererar." - Köpings Kommun
“Fungerar alltid.” - Nacka Kommun

www.smartstreetlighting.com 0589-123 70

STADSBYGGNAD 2 · 2013

25

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

1 | 2012
Svenska KommunalTekniska Föreningen

2 | 2012

Svensk a Komm
unalTekniska Föreni
ngen

Tema Grön
sTad:

Mötesplats på
bron
Gröna tak
Lönsam fjärrvärm
e

resextra!

3 | 2012

Svensk a
Kom mun
Tekniska
Förening alen

Nu finns
Stadsbyggnad
på Facebook!

Med KT genom
Europa
Sjönära i Toro
nto
Manchester rese
r sig mot alla
odds
Planeringskonst
i Tirana

Facebook till Luleå
Stockholmarna tar Sjövägen
Simrishamn fråntogs rätten att ge bygglov
18 kommuner i bygglovallians

Tema
Nu finns
Stadsbyggnad
på Facebook!

26

STADSBYGGNAD 2 · 2013

kongr

ess

2012:
Helsing
fors – ko
ngresstad
en
Stockho
lm
Tallinn
English
abstrac
ts!
Svenska
kärnkraft
bland de
verk
sämsta
i världen
.

Innerstadsbor rör på sig mer
än invånare i villaförorter
en rubr ik i svensk a dagbla det den 6 februari 2013
fångade mitt öga ”Staden lockar till fysisk aktivitet”. Nya forskningsrön hade presenterats i en avhandling i början av året. Invånare i tätbebyggda innerstadsmiljöer rör på sig mer än de som bor
i villaområden och andra stadsmiljöer med glesare bebyggelse,
enligt en avhandling från Centrum för primärvårdsforskning
vid Lunds universitet och Region Skåne.
Vad betyder detta? Stadens förtätning ses i nytt ljus? Det ger oss
ny inspiration i samhällsplaneringen och vi får ytterligare argument för funktionsblandning i city, inte bara trygghet och säkerhet.
Ulf Eriksson, medicine doktor i folkhälsovetenskap, har i sin
avhandling undersökt 32 bostadsområden i Stockholm med fokus
på närmiljö och fysisk aktivitet bland invånarna. Det är den första undersökningen inom ämnet i Sverige som bygger på objektiva
mätmetoder, och inte deltagarnas egna.
– De som bodde i promenadvänliga områden rörde på sig mer.
Framför allt gällde det promenader med transportsyfte, till exempel
till jobb, affärer eller träning. Promenadtiden var då cirka 50 procent
högre jämfört med de som bodde i mindre promenadvänliga områden. Det motsvarar 50 minuter mer per vecka, berättar Ulf Eriksson.
Ett promenadvänligt bostadsområde kännetecknas av hög
befolkningstäthet och tillgång till ett varierat serviceutbud i
närmiljön, bland annat skolor, arbetsplatser, butiker, nöjen,
träning samt hälso- och sjukvård.
De mest promenadvänliga områdena låg i centrala Stockholm,
belägna på bland annat Kungsholmen och Södermalm. Men även
andra delar av staden, som till exempel Farsta, placerade sig högt.
I villaområden, som till exempel delar av Bromma och Älvsjö, var
deltagarna däremot inte lika fysiskt aktiva.
Resultaten visade också att de som bodde i promenadvänliga
bostadsområden ägde färre bilar.
– Skillnaden i fysisk aktivitet mellan promenadvänliga och icke
promenadvänliga bostadsområden förklarades till stor del av minskat bilägande, vilket kan betyda att promenadvänlig närmiljö både
ger en folkhälsovinst och en miljövinst, berättar Ulf Eriksson.

Bostadsområdena klassificerades enligt en objektiv skala
utifrån bostadstäthet, markanvändning samt hur gatunätet
var sammanlänkat med omgivningen. Totalt 2 200 invånare
mellan 20 och 65 år i de utvalda områdena utrustades med en
accelerometer*(se fotnot), som mätte deras fysiska aktivitet.
Sambandet mellan promenadvänliga områden och ökad fysisk
aktivitet återfanns oavsett deltagarnas kön, ålder, inkomst och
eventuella bilinnehav.
– Det är glädjande ur ett folkhälsoperspektiv att kön, ålder
och inkomst inte spelade någon roll. En tänkbar förklaring
kan vara att närmiljön faktiskt är tillgänglig för de flesta helt
gratis, och kan därför ha betydelse oavsett vilken samhällsgrupp man tillhör, säger Ulf Eriksson.
Eftersom det är en observationsstudie krävs det dock ytterligare
studier för att uppnå större säkerhet kring vilken roll bostadsområdenas utformning spelar för de konstaterade sambanden.
Det finns ett ökande intresse bland politiker, samhällsplanerare och arkitekter kring hur man utformar bebyggelse så att den
även främjar vår hälsa. Ulf Eriksson hoppas på att det också ska
få större genomslag i praktiken.
– Politiker och stadsplanerare har ett stort ansvar när de utformar bebyggelse och stadsmiljöer, eftersom resultatet av deras arbete
påverkar många människor under lång tid. De har potential att
bidra till förbättrad folkhälsa, säger Ulf Eriksson
Vi rör oss allt mindre, våra prylar, datorn, TV och iPaden, lockar
till stillasittande och bilen är alldeles för bekväm och användbar.
Kan vi med klok bebyggelseplanering, öppna möjligheter till fysisk
aktivitet? I så fall, låt oss göra det! <<
Inger Sundström arkitekt SAR/MSA, f d stadsbyggnadschef i Örebro

Fotnot: En accelerometer är en rörelsemätare som fästs med ett
band vid höften. Det kan förenklat beskrivas som en avancerad variant av stegräknare som mäter hur ofta, hur länge, och
vid vilken intensitet man är fysiskt aktiv.

foto: ber til k jellberg

Mer information
Avhandlingen ”Neighborhood environment and
physical activity” finns på:
http://www.lu.se/lup/publication/3288075
Ulf Eriksson, medicine doktor i folkhälsovetenskap,
073-679 40 56, ulf.eriksson@med.lu.se. Huvudansvarig för studien är professor Kristina Sundquist
vid Lunds universitet/Region Skåne.
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Ekosystemtjänster är ett begrepp med syfte att tydliggöra människans beroende av naturen. Att vi är beroende
av naturen kan ju låta som en självklarhet och inget som kräver ett nytt ord, men det är lätt att hitta exempel på
både små och stora beslut som tas utan att ekosystemens roll för människan tas i beaktande.

Ekosystemtjänster
– Ekosystemtjänster är ett ganska långt och komplicerat ord för
att peka på en mycket enkel sanning, sa miljöminister Lena Ek i
ett tal i Rosenbad 12 juni 2012. ”Att människan är beroende av
naturen och de tjänster som den ger. Men bakom denna enkla
sanning finns en komplex väv av samband. Det finns både enkla
samband - som att det krävs bin på sommaren för att få äpplen till
hösten - och betydligt mer komplicerade - som att om man fiskar
för mycket torsk kan det bidra till övergödning av havet. Våra
handlingar påverkar en väv av samband som behöver förstås.”
Regeringens fokus på ekosystemtjänster ledde till en rapport
från Naturvårdsverket: ”Sammanställning av information om
ekosystemtjänster”. Den definierar ekosystemtjänster och innehåller en lista på ekosystemtjänster relevanta i vår svenska natur.
Definitionen lyder: ”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag
till människors välbefinnande.”

Historia
Termen ekosystemtjänster uppstod i ett samarbete mellan
ekonomer och ekologer i slutet av 1980-talet. Ekologerna led av
att ekonomerna bara relaterade till naturen som råvarulager.
Vid sidan av finansiellt kapital och socialt kapital kunde ekonomerna se att det i naturen fanns ett kapital som utgjordes
av ”varulagret”: fisk i haven i väntan på att fiskas upp; timmer
i skogen i väntan på att sågas ner och vatten för att bevattna
jordbruk. Men ekologerna ville tydliggöra att ”varorna” var resultatet av processer och funktioner i ekosystemen som också
måste beaktas. Växter, djur och mikroorganismer utför tjänster som skapar varorna och dessutom tjänster som att rena vårt
vatten, producera syre, bilda bördig jord och så vidare.

Forskning
Millennium Assessment delade in ekosystemtjänsterna i 4 kategorier, och samma indelning finns kvar i Naturvårdsverkets rapport:
1. försörjande: det vill säga varor såsom timmer, grödor, fisk,
boskap etcetera.
2. reglerande: rening av luft och vatten, reglering av vattenflöden,
erosionsskydd, pollinering etcetera.
3. kulturella: alla icke-materiella tjänster såsom lärande, andliga,
estetiska och spirituella värden.
4. stödjande: grundläggande processer, till exempel fotosyntesen
och cirkulation av näringsämnen; dessa tjänster ligger bakom
de andra kategorierna av tjänster och de tas ibland inte upp.
I MA-studien bedömdes kapaciteten hos 24 olika typer av
ekosystemtjänster. Resultaten visade att produktionen av grödor,
boskap och trä ökat de senaste 50 åren vilket lett till ökat välstånd för många. Denna ökning har dock uppnåtts till priset av
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att andra ekosystemtjänster minskat, framför allt de reglerande
tjänsterna. Dessutom har ekosystemens ”hälsa” (eller resiliens)
urholkats vilket utgör ett hot mot ekosystemens långsiktiga kapacitet att generera ekosystemtjänster.
Påverkan och hoten mot ekosystemtjänsterna kommer bland
annat från förändrad markanvändning, men genom att medvetandegöra ekosystemtjänsterna kan de stärkas. Ett framgångsrikt sätt att arbeta med ekosystemtjänster är att samla alla aktörer som finns kring ett markområde och i en gemensam process
identifiera alla ekosystemtjänster som de använder. En sak som
brukar bli tydlig i en sådan process är det som på forskarspråk
kallas ”multifunktionalitet”, det vill säga att ett ekosystem inte
bara levererar en tjänst, utan många, men att olika användare ser
olika tjänster. Genom att gemensamt identifiera ekosystemtjänsterna så kan aktörerna ta mer informerade beslut om markanvändning och ekosystemtjänsterna kan också stärkas.

Hur?
När staden New Yorks vattenkvalitet sjönk valde myndigheterna
att investera i restaurering av skog och annan vegetation samt förbättrad markanvändning i Catskill Mountains där staden hämtar
sitt vatten. En investering i ett vattenreningsverk skulle kostat sex
gånger mer utan att ge de övriga tjänster som ekosystemet nu gör.
Ekosystemtjänsterna hänger också ihop med klimat på flera
sätt. Dels så minskar ekosystemen klimatförändringen genom
att ekosystemtjänsten ”global klimatreglering” tar upp hälften
av människans utsläpp av koldioxid. Beroende på hur jordbruk
och skogsbruk bedrivs kan detta upptag av koldioxid påverkas.
En annan klimatrelaterad ekosystemtjänst som blir uppenbar
vid stormar och orkaner är erosionsskydd och andra typer av
skydd mot naturkatastrofer. Orkanen Katrinas effekt på New
Orleans var inte bara en konsekvens av vindstyrkan utan också
av att kuststräckan förlorat en stor del av våtmarkerna. Den hårt
exploaterade kusten hade på så sätt förlorat ekosystemtjänsten
översvämningsskydd och var därför mer sårbar.
Med kunskap om ekologiska processer kan man väva in produktionen av ekosystemtjänster i planering generellt och i stadsbyggandet. Denna design och planering kan göras överallt, i stora
som små städer världen runt. Den bör alltid anpassas till det lokala ekosystemet. Och det går att tillämpa både vid nybyggnationer
liksom på gamla byggnader. Några exempel är vattenrening med
hjälp av våtmarker; gröna tak för att minska dagvattenmängden,
minska kylningsbehov och skapa livsmiljöer; luftrening med
hjälp av vegetation; temperaturreglering: en ökad täckning av
trädkronor med 10 procent kan reducera medeltemperaturen i
Stockholm med 3 grader Celsius.

– vad och varför?
Idag kommer ekosystemtjänsterna allt mer in i byggprocessen,
till exempel i bygget av Norra Djurgårdsstaden får fastighetsägare
betalt eller får byggrätter bland annat utifrån hur många ekosystemtjänster man skapar. Byggherrarna måste samla poäng upp till
en viss nivå och de kan få poäng genom att skapa ekosystemtjänster.
Att planera för ekosystemtjänster sker på två nivåer: dels kan
man i stadsbyggnad använda ekosystemtjänster för att lösa vissa
uppgifter. Dels handlar det om att i planeringen också skapa förutsättningar för de ”större” processerna som inte direkt kommer
staden eller byggnaden till del. Det kan till exempel vara att skapa
spridningskorridorer som gör att arter kan röra sig förbi infrastruktursatsningar men det kan också vara att undvika vissa former av
exploatering för att det totala trycket på ekosystemen blir för stort.

• Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden
och värdet av ekosystemtjänster innebär att senast 2018 ska
betydelsen av biologisk mångfald och värdet ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut
i samhället där så är relevant och skäligt. <<
Louise Hård af Segerstad, forskningskommunikatör på Albaeco
Foto: Q-book Albano 4

Ödmjukhet
Ekosystemtjänster är ett begrepp men bakom det finns en mångfald arter och interaktioner mellan arter som kan vara mycket
komplexa. Kunskapen om vad som faktiskt skapar en tjänst är
ganska begränsad och skiljer sig mellan olika platser. Ödmjukhet
inför den begränsade kunskapen innebär att vi inte enkelt kan
optimera vissa ekosystemtjänster.
Men några principer finns och en viktig är att det behövs en
mångfald av arter för att skapa en tjänst. Vi kan till och med
säga att ju större mångfald desto större är sannolikheten för att
tjänsten ska fortsätta att finnas. Stormen Gudrun gav ett slående
exempel. Det fanns områden där stormen dragit fram och fällt
precis alla träd. Men intilliggande områden där det stod blandskog istället för monokultur av gran drabbades inte alls lika hårt.
En mångfald i skogen innebar en försäkring, skogen fortsatte att
leverera ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster är oss till stor hjälp och vi behöver skapa utrymme för bevarandet av biologisk mångfald i olika miljöer, inte
enbart i reservat. Det betyder att bevarandet av den biologiska
mångfalden inte kan behandlas som en marginell fråga i samhällsplaneringen. En rik mångfald av arter, sorter, naturtyper, ekosystem och gener behövs om möjligt mer än någonsin – som en global
livförsäkring för mänskligheten i en oberäknelig värld. I och med
ett toppmöte som hölls 2010 i Nagoya, Japan under Konventionen
för Biologisk mångfald kom ekosystemtjänsterna också in i en internationell överenskommelse och därefter har de också skrivits in
i de svenska miljömålen. I april 2012 beslutade Riksdagen om två
nya etappmål under det 16de miljökvalitetsmålet:
• Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens innebär att
viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast 2013.

OM UTREDNINGEN:
Regeringen tillsatte den 17 januari 2013 en utredare
för att analysera åtgärder och föreslå metoder och
insatser för att bättre värdera ekosystemtjänster och
för att förbättra kunskapsunderlaget om ekosystemtjänsternas värde för samhället. Utredaren ska
vidare föreslå åtgärder som leder till att betydelsen
av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas värden blir allmänt kända och integreras i
ekonomiska ställningstaganden och andra beslut i
samhället där så är relevant och skäligt.
Uppdraget ska redovisas senast den 30
september 2013. Maria Schultz är utredare, idag
verksamhetschef vid The Resilience and Development Programme vid Stockholm Resilience
Center. Till utredningen har knutits Thomas
Hahn (miljöekonom och forskare vid Stockholm
Resilience Center) och Louise Hård af Segerstad
(forskningskommunikatör på Albaeco). Huvudsekreterare är Lars Berg som på sin ordinarie tjänst
är anställd inom regeringskansliet för arbete med
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Utredningen ska hålla dialog med berörda
intressenter och tar gärna emot tankar, förslag
och kommentarer: kontakta Lars Berg
(lars.berg@regeringskansliet .se).
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iagonalt genom jor dklotet hittar vi Nya
Zeeland, där är det sommar, när vi har vinter. Med 12
timmars tidsskillnad, är det så långt bort vi kan resa
från Sverige. Svenskar trivs på Nya Zeeland, vi vet att deras
skolväsende är förebildligt med god läsinlärning. Naturen är
viktig för både svenskar och nyzeeländare. Landet har omfattande turism och känns mycket välordnat för besökare.
I samband med IFME-mötet under senhösten 2012, besökte
vi en liten, men spännande och intressant del av Nya Zeelands
Nordö med städerna Auckland, Pauanui, Whitianga och Thames. De tre sista ligger på halvön Coromandel, cirka 10 mil
från storstaden Auckland.
Nya Zeeland började befolkas på 800-talet, vilket anses
relativt sent, av de polynesiska maorierna, som är landets ursprungsbefolkning, ungefär 10 procent idag. Den maoriska
kulturen bevaras med statligt stöd.
Naturen är annorlunda, men mycket tilltalande. Träden liknar
inte våra. Vad sägs om ett träd som lagom till jul fylls med röda
blommor, i november, när vi var där, hade blomningen just början. Phuta kawa heter trädet och finns i mängd. 30 procent av Nya
Zeelands yta är naturreservat, vi har många fina vyer kvar i minnet.
Även andra sinnen än synen har minnen kvar. Tui-fågeln hörde vi
både här och där. Den låter som när en Iphone startar laddning.
Soluppgång över Stilla havet är exotiskt för oss. Notera inte bara
Stilla havet utan ”södra” Stilla havet, det vill säga ”South Pacific
Ocean”. Synd att vi var där ett år för sent, fram till december 2011
började nämligen den nya dagen just här. Samoa och Tokelau flyttade då fram sin tid, datumgränsen, 24 timmar, så de fick samma
datum som Nya Zeeland och Australien, som de har mest handel
med. Nyzeeländarna gruffade lite över att de inte är först ut längre.

Auckland
Auckland är Nya Zeelands största storstadsområde med ett
fantastiskt läge vid havet. Vi vet att många kryssningsbåtar
stannar upp här. Höghusen finns, men storstadspulsen är
mycket mänsklig och vänlig.
Nytt för oss var de diagonala gångstråken i gatukorsningarna. Hur då? Jo, fyrvägstopp för bilar, sen släpps de gående
fram som vanligt tvärs över gatorna, men också diagonalt mellan trottoarhörnen. Känns praktiskt och smart, men när är vi
mogna för fyrvägstopp i Sverige?

1. Maorisk kultur – med de typiska
pärlemomusslorna som ögon.
2. Aucklands diagonala gångstråk i
gatukorsningarna.
3. Klippformation vid kusten.
4. Det finns gott om Phuta kawa-träd.
5. Auckland är ofta etapphamn i stora
kappseglingar.
6. Byggnaderna är tydligt inspirerade
av det marina läget.
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Stadens hamnområden är lättillgängliga och trevliga. Byggnaderna syntes oss tydligt inspirerade av det marina läget. Vi uppskattade den tilltalande öppningsbara gångbron, med sin färgglada
markyta, som knöt samman hamnstråken. I en så marin stad som
Auckland såg vi många fina välskötta segelbåtar. Auckland är ofta
etapphamn i stora kappseglingar, bland annat Volvo Ocean Race,
tidigare Whitbread Round the World Race. Det såg vi bevis för när
Emiratens tävlingsbåt tränade i hamnen.

Pauanui
Coromandel är en halvö på ostkusten av Nya Zeelands Nordö. Hela
halvön är ett mycket attraktivt semesterområde med både närhet till
havet och omfattande naturområden. Pauanui är en av tätorterna,
fritidshusområdena, på halvön. I Pauanui bor knappt 1000 invånare
permanent, men invånarantalet överstiger 20 000 under högsäsong.
Ett omfattande planeringsarbete pågår på översiktlig nivå för
hela halvön Coromandels utveckling med tidshorisont 2050.
Mer att ta del av om det finns på www.coroblueprint.govt.nz.
Avloppsreningen har förstås stora utmaningar på halvön,
där invånarantalet, som bor året om är cirka drygt 20 000 och
ökar till kring 120 000 under sommarens turistsäsong. Det
fungerar, mycket tack vare den sammankoppling som gjorts
av avloppsnätet i hela området, även om det inneburit delat
avloppssystem i en av kommunerna. I dimensioneringen har
hänsyn tagits till beräknad semesterbefolkning fram till år
2036. Här, precis som i de flesta andra avloppsreningsverk i
världen, anses utgående vattnet vara drickbart.
Hur och när startade utbyggnaden i Pauanui? Vi träffade Leigh
Hopper, vars far och farbröder startade exploatering i Pauanui på
60-talet kring en stor gräsyta. Leigh, som idag är VD för Hopper
Developments, beskriver sig själv, som en adrenalinberoende äventyrare driven av högintensiva sporter, som motorsport och flygning.
Han flög förresten till mötet i sin egen helikopter. ”Det är ändå i
exploateringsverksamheten jag har träffat på de mest hårresande
riskerna”, säger han. Leigh Hoppers far var pilot på Lufthansa och
samtidigt sportflygare, äventyrare och entreprenör. Någon gång i
början/mitten av 1960-talet hittade han det stora gräsfältet i Pauanui, där han kunde landa med sitt sportflygplan. Detta fält utvecklades senare till det flygfält, som det är än idag.
Bebyggelsen växte upp traditionellt på ömse sidor om
denna ”centrumanläggning” med början 1967. Unikt var att
kunna parkera sitt privatplan hemma vid villan, vilket görs
än idag. Skulle det bli framtiden att förse villaområden med
en landningsbana för sportflygplan, frågade man sig i planeringskrestar i slutet av 60-talet. Siktet för Hoppers med utvecklingen var inställt på orden hållbarhet och turism.
Första huset var på plats 1968 och idag har Pauanui cirka 2 500
fastigheter. Sydöst om landningsbanan har man i anslutning till en
havsvik grävt en kanal genom tidvattenzonen. Utbyggnaden pågår
där med utbyggnad av kanaler och uppfyllnader för ny exklusiv
exploatering. Notera att vi har tidvatten här på cirka 1,2–1,5 meter,

1. Silverträdormbunksbladet, en
nationalsymbol för Nya Zeeland.
2. En öppningsbar gångbro med
färgglad markyta knöt samman
hamnstråken.
3. Storstaden Auckland har både
höghus och en mänsklig atmosfär.
4. Soluppgång i södra Stilla havet.
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Faktaruta – IFME
International Federation of Municipal Engineering, IFME, är
en internationell organisation för kommunaltekniker och
kommunalteknik, som funnits sedan 1960-talet. Svenska
KommunalTekniska Föreningen, KT, är medlem i IFME sedan
många år och sänder därför normalt representanter till de
två årliga mötena, vår respektive höst, som hålls inom IFME.
Dessa möten kallas GBoD, General Board of Directors, då de
nu 17 medlemländernas utsedda delegater möts. Mer om
IFME finns på www.ifmeworld.org och på KT:s föreningshemsida www.skt.se under flik Länkar.

2.

1.

3.

Faktaruta – Nya Zeeland
Nya Zeeland ligger ca 1600 km öster om Australien,
mitt emellan ekvatorn och Sydpolen. Nya Zeelands
statskick är parlamentarisk demokrati och landet är
en självständig medlem av Brittiska samväldet.
Landet har drygt 4 milj invånare, varav huvuddelen,
75%, bor på Nordön. Landets två huvudöar Nordön
och Sydön skiljs åt av Cooks sund. Nya Zeelands yta
är 260680 km2 (Sveriges yta är ca 450 000 km2).
Wellington är huvudstad, medan Auckland är den största staden med ca 1,4 milj inv., båda ligger på Nordön.
Klimatet är utpräglat kustklimat med små temperaturskillnader mellan sommar och vinter, kallast i de
sydliga bergstrakterna.
Nya Zeelands nationalsymbolerna är, dels kiwi–
fågeln, nyzeeländare kallas populärt för kiwies, dels
bladet av silverträdormbunken/koru.
Källor: www.newzealand.com, www.wikipedia.org
och Bonniers lexikon
4.

3.
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vilket är mindre än på andra håll i landet, där det kan variera upp
till 2–3 meter. Exploateringen riktar sig huvudsakligen till personer i Auckland med omnejd som söker sitt fritidsboende inom
rimligt avstånd, cirka 1 tim resväg. Men även långväga semesterfirare från exempelvis Storbritannien och Nederländerna finns, som
har sitt fritidsboende i Pauanui.
Av gräsytan blev det inte bara landningsbana för flygplan,
utan även en golfbana. Det finns en hel del golfbanor i Nya
Zeeland, så visst spelades det golf.

Whitiangi
I staden Whitiangi ett stycke norr om Pauanui har tanken med
vattenkanaler och angränsande exklusiva tomter utvecklats ytterligare. Marken ligger cirka 1,5 – 2 meter över medelvattennivån.
Priset per tomt (något beroende på läge) ligger i storleksordningen
300 000 NZD (en NZD motsvarar cirka 5,30SEK). En hel del
tomter är bebyggda med exklusiva villor, kedjehus och radhus,
men ännu återstår många tomter att sälja.
En relativt fri arkitektur tillåts. Byggnader får inte läggas närmare strandlinjen än 10 meter. Alla bryggor är konstruerade för
att hantera tidvattnet. Till varje fastighet hör en egen brygga.
Med din båt kommer du via kanalsystemet strax ut på havet.
I planeringen har man varit noga med att få den nya exploateringen att hänga ihop med befintlig bebyggelse. Alla nya vägar
har kontakt med vägstrukturen i de äldre delarna.

Thames
På väg tillbaka till Auckland gjorde vi ett stopp i den trevliga lilla
staden Thames, där IFME:s president Ross Vincent själv bor.
Varje lördag är det marknad längs huvudgatan, där Ross och
hans fru gärna handlar sina grönsaker. Staden klättar upp i sluttningarna, vi förstår att det är lätt att trivas här med behagligt
klimat och härlig utsikt ut över bukten.
I samband med besöket i Whitiangi kostade vi på oss en båtutflykt utefter kusten. Fantastiska klippformationer i mängd, hur såg
det månne ut här, när maorierna första gången kom på 800-talet?
Kajakpaddlingen ser nästan vådlig ut idag, ännu vådligare då, över
det stora havet. Vi har här visat en liten liten bit av Nya Zeeland. Så
mycket mer finns att se och uppleva i detta land, väl värt ett besök
från oss i motsvarande del av norra jordklotet. <<
Text och foton: KT:s delegater
Åke Persson, Båstad och Inger Sundström, Örebro

1. I Whitiangi tillåts en relativt fri arkitektur.
2. Ross Vincent, IFME:s president.
3. Kajakpaddling utefter kusten.
4. Klippformationer vid kusten.
5. Uteservering i Whitiangi.
6. En stor skillnad i åretruntbefolkning
och sommarbefolkning gör dimensioneringen av avloppsreningen till en
utmaning för kommunalteknikerna på
halvön Coromandel.
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Med fokus på framtid
och kommunikation
sedan januar i 2013 bemannas Svenska Kommunal-Tekniska
(KT) föreningens kansli av Christina Andrews. I och med detta
skrivs historia, då föreningen sedan bildandet 1902, inte har haft någon anställd personal. Mycket av arbetet har tidigare utförts genom
ideellt arbetande medlemmar och på avtalsbasis med konsulter.
Christina har anställts som kommunikatör och kommer
bland annat att svara för uppdatering av hemsidan, medlemsregister, medlemskontakter, kanslifunktioner samt sekreterare
funktionen i KTs styrelse. I arbetet ingår även att se över föreningens grafiska profil. En annan viktig uppgift blir att arbeta
med marknadsföring. Christina kommer att arbeta med att
förbättra kommunikationen bland annat genom olika sociala
mediekanaler och genom att kansliet nu är bemannat 4 dagar i
veckan. Naturligtvis finns vi nu på Facebook! Även hemsidan
kommer att ses över under det kommande året och planer på att
göra den mer interaktiv finns.
Den 28 januari flyttade föreningens kansli till Vasagatan 52 i
Stockholm. KT delar lokaler med Samhällsbyggarna och Stålbyggnadsinstitutet vilket ger en hel del goda synergieffekter då föreningarna arbetar på liknande sätt och erfarenheter samt kunskap kan
utbytas. Föreningarna delar också gemensamma möteslokaler samt
på vissa administrativa kostnader. Läget nära Stockholms central
medför också att det är lätt att besöka kansliet, vilket Christina hoppas att alla känner sig välkomna att göra.
Christina har under sitt 30 åriga yrkesliv skaffat sig erfarenhet
och kompetens från ett flertal olika branscher och yrkesområden.
Hon har bland annat utbildning och erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring, försäljning, layoutarbete, mediaproduktion och webbredaktörsarbete främst från fastighetsbranschen
där hon under 7 år har arbetat med allt från att producera projektbeskrivningar, fastighetsutveckling, projektering, om- och nybyggnation samt fastighetsförvaltning av ett flertal olika projekt.
Christina har bland annat förvaltat Malmö saluhall samt arbetat
som beställarombud i ett projekt i Lund, där man efter köp genomförde en 3-dimensionell fastighetsbildning, lät riva ett flertal
våningar och byggde ett hotell.
Närmast kommer hon från den medlemsägda föreningen Sweden Green Building Council (SGBC) vilka arbetar med miljöcertifiering av fastigheter och utbildningar i certifieringssystem.
www.sgbc.se. På kort tid, sedan bildandet i oktober 2009, har
SGBC utvecklats i Sverige och har idag över 200 medlemsföretag. Christina anställdes i SGBC för att bygga organisationen
tillsammans med Vd. Genom att skapa och utveckla kansli och
utbildningsadministration, sociala kanaler, arrangera medlemsmöten och nationella samt internationella konferenser, utveckla
36
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hemsidan och arbeta som webbredaktör skaffade sig Christina
stor erfarenhet av medlemsdriva organisationer. Från 2011 arbetade Christina som marknadschef med ansvar för planering av
budget och genomförande av marknadsföringsaktiviteter, medlemsmöten och större konferenser.
– Då jag blev erbjuden att vara med och utveckla kommunikation, kansli och marknadsföringen inom KT så var det lätt att tacka
ja. För mig är KT en dynamisk intresseförening där allt som berör
livet planeras och utvecklas exempelvis hur jag bor, arbetar, färdas
och tillgång till grönområden för mig och min familj. Inom KT är
man med där det händer och nära hela samhällets maskineri. Jag är
mycket glad över mitt nya arbete och ser fram emot att få vara en
del i samhällsutvecklingen inom denna intresseförening. Jag delar
strategin med KT – att arbeta med kompetensutveckling och nätverkande över gränserna och att kunna bidra inom samhällsbyggandet. Det finns en fantastiskt positiv kraft i det som attraherar
mig och som jag vill vara en del av, säger Christina. <<

Boka 10–11 september!
kommunalteknisk kongress

– tema "Hållbara Städer”
Tisdag 10 sept
Kommunaltekniska föreningens styrelse, kommittéer
och inbjudna medlemmar kommer att vara på plats
för möten och nätverkande.
Mingelkväll! Medlemmar, partners, medverkande
samt andra som vill nätverka med föreningen är
varmt välkomna att ansluta till gemensam mingelkväll med buffémat på Rica Hotell!

Onsdag 11 sept
En fullmatad dag med föredrag/seminarier på
Stockholmsmässan på temat "Hållbara Städer".
Årsmöte! I anslutning till lunchen hålls
föreningens årsmöte.

foto: barbro l ar son

Kongressen i september 2013 är uppstarten på ett
samarbete med Stockholmsmässan, Svenska Mäs�san och olika organisationer. Planeringen har startat
inför ett årligen återkommande större arrangemang, omkring föreningens Kommunaltekniska
Årskongress – med start 2014.
Information och uppdaterat program för höstens
Kommunaltekniska kongress samt information om
planeringen av kongressen 2014 kommer att läggas
ut löpande på föreningens hemsida www.skt.se,
Facebook samt skickas ut viapost.
Väl mött i Stockholm!

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen
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Notiser
Dags att nominera Årets Kommunaltekniker
och Kommunaltekniska Projekt!
Kommunaltekniska Föreningen utser varje år Årets
Kommunaltekniker för att uppmärksamma en person
som med professionellt och/eller ideellt arbete lyft fram
kommunalteknikens viktiga roll i samhällsbyggandet.
De tre senaste åren har utmärkelsen gått till Jan
Karlsson, Hässleholms kommun, Per Lagheim, Täby
kommun och Bygglovsalliansen och Anders Roth,
Göteborgs kommun.
Dessutom utser föreningen varje år även Årets
Kommunaltekniska Projekt för att uppmärksamma
ett projekt som visat på förnyelse och samverkan inom
samhällsbyggnadsområdet. De tre senaste åren har
utmärkelsen gått till Skellefteå kommun för Nordens

längsta träbro i ett spann, Green citizens of Europe,
Umeå kommun och till AB Alingsåshems förnyelse av
1970-talsområdet Kv. Brogården i Alingsås.
2013 års kommunaltekniker och kommunaltekniska
projekt kommer preliminärt att presenteras vid årskongressen i Stockholm i september. Ni kan även
läsa om det i Stadsbyggnad.
Lämna förslag på nomineringar i båda kategorierna!
Kommunaltekniska Föreningen efterlyser förslag från
medlemmarna rörande 2013 års utmärkelser. Förslag
önskas senast första maj till föreningens kansli; christina.andrews@skt.se

Fullsatt hus på

MEX-dagarna i Umeå

KT-veteran jubilerade!
Börje Petersson fyllde 90 år den 27 februari.
Börje som i många år verkade som teknisk chef i
Stockholm, har varit starkt engagerad i KT sedan han
1961 blev medlem. Hans engagemang i föreningen har
omfattat en mängd uppdrag och förtroenden. Bland
annat var han föreningens ordförande åren 1977–1981
och under åren 1992–2008 dess kassaförvaltare.
Hans engagemang i styrelsearbetet och som föreningens värd i samband med olika arrangemang och
utbyten med kollegor, präglades av hans positiva och
vänliga personlighet och gjorde honom till en mycket
uppskattad kollega och profil inom KT. Bland annat i
samband med KT:s 100-årsjubileum år 2002 var Börjes nätverk och engagemang av stort värde både för
minnesboken och för jubileumsarrangemangen.
Han har också mycket välförtjänt utsetts till hedersledamot 1982 och erhöll föreningens förnämliga utmärkelse Stadsbyggnadsmedaljen år 2008.
Sedan några år njuter han sitt otium tillsammans
med sin hustru Bibbi, båda lika vitala och engagerade,
vid "Sundets pärla" – Helsingborg och i sin villa i Båstad.
Undertecknad som hade nöjet att på föreningens
vägnar uppvakta honom, hade i styrelsen och som
ordförande ett starkt stöd och en stor vänskap med
Börje som fortsatt består.
Leif Josefson, Kommunal-Tekniska Föreningen
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Återigen spräckte vi vallarna under årets MEX-dagar
med nytt deltararekord.
306 deltagare kom till årets MEX-dagar som i år hölls
i Folkets hus i Umeå.
Programmet var blandat alltifrån rapporter ifrån
Kirunas stadsomvandling, plan- och exploateringsprocessen, genomförande i praktiken, hållbart byggande, aktuella utredningar, statsstödsreglerna och
nytt från SKL med mera.
Intressant var att de flesta deltagarna som vanligt
hade en direkt anknytning till genomförandefrågorna
men att även några planerare hade hittat dit. Det är vi
väldigt glada för. Vi behöver öka samarbetet med planerarna och hoppas att fler sluter upp nästa år.
Utvärderingen av MEX-dagarna 2012 visade att helhetsintrycket såväl när det gäller program och innehåll
som de praktiska arrangemangen ligger på 90 procent
av maxvärdet. Vi är jätteglada för det och har i skrivande
stund påbörjat arbetet med MEX-dagarna 2013.
De förslag till kommande föreläsningsinslag som också
lämnades tar vi på högsta allvar och förbereder bland
annat inslag om parkeringsfrågor, överdäckningar vid
tunnelbyggen, ansvar och gränsdragningsfrågor när det
gäller dagvatten, markanvisningsavtal, redovisning av
exploateringsprojekt, successiv vinstavräkning – fortsättning, medfinansiering – exempel och juridik med mera,
med mera. Vi gör också allt för att de praktiska frågorna
ska lösas så bra som möjligt så att alla får goda möjligheter och gott om tid för nätverkande.
MEX-kommittén vill härmed tacka alla som kom
och hoppas att vi ses på MEX-dagarna 2013 i Nacka
den 5–6 november.
Irene Bellman, ledamot i Mark- och exploaterings(MEX-)
kommittén samt konsult i Åkersberga.
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Datum

start

slut

Plats

17.00

tel.möte

Adress

Stad/Land

2013

Styrelsemöte

18 april

Årsmöte Island

8–9 maj

Styrelsemöte med kommittéordf.

14–15 maj

Tekniska Nämndhuset

Miljö & Teknikk / Kommunalteknikk

13–15 maj

Telenor Arena

Årsmöte Finlands Kommuntekniska Förening

16–18 maj

Jyväskylä

NKS-möte

18 maj

Jyväskylä

Gatukontorsdagar 2013

21–23 maj

Skövde Kulturhus

Smtr Gatukommittén

23 maj

Skövde Kulturhus

Lantmäteridagarna 2013

22–23 maj

Stadsmuseet

Stadsbyggnad nr 4, Redaktionsmöte

31 maj

Stadsbyggnad nr 3, utgivningsdag

31 maj

Stadsbyggnad nr 5, Redaktionsmöte

16 aug

Stadsbyggnad nr 4, utgivningsdag

2 sept

Styrelsemöte

10 sept

Kommittésammanträden

10 sept

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 Gatukommittén

30 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

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

Stadsbyggnad nr 1, redaktionsmöte

6 dec

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag

9 dec

15.00

North-east Coast, Island
Fleminggatan 4

Uppsala
Fornebu/Oslo

Trädgårdsgatan 9

Skövde
Skövde

Norra Hamngatan 12

Göteborg

Kongressnummer

12.00

10.00

17.00

Stockholm

16.00

Stockholm

Reykjavik

Gävle

2014

Stadsbyggnadsdagarna 2014
IFME GBoD meeting

april/maj

Scotland

Gatukontorsdagarna 2014

20–22 maj

Västerås

KommunalTeknik 2014

sept

Göteborg

IFME GBoD meeting

sept/okt

Holland

Ett mer omfattande kalendarium finns på www.skt.se under Föreningsinfo / Kalendarium.
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Nu ritas kartan för fastighetsbildning om i Sverige.
Vi är med och håller i pennan.
Enklare, snabbare, effektivare. Så kan man sammanfatta
den nya fastighetsbildningsprocess som utvecklas av
Lantmäteriet. Och användarstödet som bäst matchar
dessa mål kan sammanfattas i två ord – ArcCadastre
och GEOSECMA.
ArcCadastre erbjuder en komplett verktygslåda för
fastighetsbildning, fastighetsdelning och förrättningsverksamhet, som dagligen används av Lantmäteriet för den
svenska fastighetsbildningen. Givetvis kan funktionaliteten
även nyttjas av kommuner som hanterar fastighetsbildningen
i egen regi. För KLM-kommunen finns fullt stöd för integration
med Lantmäteriets grunddatasystem och Trossen.
ArcCadastre Fastighetsbildning ger, tillsammans med GEOSECMA Fysisk planering och GEOSECMA
Primärkarta, ett unikt stöd för SPF – Sammanhållen Detaljplane- och Fastighetsbildningsprocess,
vars syfte är att harmonisera kommunernas planarbete i digitalmiljö.
ArcCadastres styrka ligger just i fastighetsbildning. Kompletterat
med GEOSECMA får ni tillgång till hela det kommunaltekniska
landskapet, med ett fullständigt stöd för planering, skötsel och
administration – även för yrkesroller som arbetar med till exempel
kommunens vägnät, lekplatser, vatten- och avloppsanläggningar.
Vi har ett nära samarbete med både Lantmäteriet och Boverket.
Det innebär att vi som leverantör alltid ansvarar för att våra
programvaror är anpassade till myndigheternas krav och
rekommendationer redan innan de träder i kraft. Enklare,
snabbare, effektivare – den kartbilden är vi de första att
skriva under på.
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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 ArcCadastre och GEOSECMA
är Esri Sverige. För mer information se esri.se

