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Fastigheternas underhållsberg
kontra nybyggnation
D en s to r a byg g b o o m en  i Sverige börjar få 

50 år på nacken. många kommuner och 
kommunala bostadsbolag tar upp frågan 
på agendan avseende omfattande åtgär-

der för fastighetsunderhåll kopplat med reinvestering. 
Kostnaden för fastighetsrenovering har skenat iväg de 
senaste åren. Vem ska ha råd att bo i dessa fastigheter 
efter renoveringen, om inte fastigheten har läget, läget, 
eller om man inte får ekonomisk kompensation/bidrag 
av kommunen/staten. Ibland är det bästa alternativet 
att riva fastigheten och sedan bygga nytt efter dagens 
krav. det kan man göra i en tillväxtkommun och där 
efterfrågan är stor. men i en avfolkningskommun är riv-
ning det enda alternativet.

Om man ska hitta någon fördel med detta stora 
eftersatta fastighetsunderhåll så är det inom miljöom-
rådet. dessa fastigheter har nämligen varit stora ener-
gislukare. När man bygger nytt eller gör omfattande 
underhållsåtgärder minskar energiförbrukningen till 
hälften och utsläppen minskar. en annan fördel med 
nybyggnation är att minska ytan per person/lägenhet 
från dagens höga nivå.

Jarmo Nieminen, styrelseledamot i 
Kommunal-Tekniska Föreningen
VD AB Höganäshem, Höganäs kommun

Beslut hos beslutsfattare till ökade underhållsanslag 
väger lätt mot att få anslag till att bygga nytt. det ger 
inte några politiska poäng att öka underhållsanslagen, 
bygga nytt däremot ger motsatt effekt. När misskötseln 
av fastigheten blir synbar blir man ofta tvungen till en 
kostsam åtgärd. dessa frågor kommer att vara en av 
de stora utmaningarna att lösa för oss fastighetsägare 
inom kommun och dess bostadsbolag. 
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m ä nsk ligheten stå r i n för stora och gemensamma ut-
maningar. Länge har vi känt till att vår påverkan på miljön är 
ohållbar. Men de varnande rösterna har genomgående fått klinga 
ohörda – de har mötts av förnekanden och en övertro på att den 
tekniska utvecklingen ska lösa alla problem. 

Man kan också beskriva det så att vi är den första genera-
tion som verkligheten VET hur mänsklig påverkan i grunden 
kan förändra jordens och därmed livets förutsättningar. Det 
som bara för några år sedan var forskarnas modeller av till 
exempel klimathotet går idag att avläsa som verkliga föränd-
ringar i naturen. De går att följa med blotta ögat.

Det är två stora utmaningar som kommer att vara avgöran-
de för all samhällsbyggnad under de närmaste decennierna.

Den första utmaningen är hoten mot klimatet. 
Klimatfrågan kommer inom några år utan tvekan att vara 

överst på den globala agendan. Ingen beslutsfattare kommer 
undan att den är så central för människans överlevnad. För bara 
några få år sedan formulerades det så kallade tvågradersmålet 
som ett sätt att skydda oss från de värsta effekterna: målet var att 
den globala temperaturökningen skulle begränsas till 2 grader.

Idag känns målet avlägset, ja, till och med överdrivet hoppfullt. 
Nu måste vi ställa frågan om vi ens kan underskrida en global ök-
ning med 4 grader. Det är en ökning som få katastrofala följder. 
Platser på jorden som idag är beboeliga riskerar att bli obeboeliga. 
Människor tvingas på flykt undan extrema väderförhållanden, 
undan översvämningar, torka och vattenbrist. Och de som riskerar 
att drabbas mest är – som alltid – de redan utsatta.

Den andra utmaningen är urbaniseringen – den svindlande 
snabba tillväxten av städer. Det är närmast förbluffande fakta: hälf-
ten av världens befolkning bor nu i urbana områden, prognosen är 
att siffran kommer att stiga till 70 % inom en snar framtid – detta 
samtidigt som befolkningen ökar med ytterligare några miljarder. 

Urbaniseringen är mest påtaglig i länder med snabbt väx-
ande ekonomier som till exempel Brasilien, Indien och Kina. 
Detta är aktörer som kommer att få en alltmer framträdande 
roll – både inom ekonomin, miljöarbetet och med sin framväx-
ande medelklass. Det är i dessa länder som vi kan se hur urbani-
tetens kraft verkligen omdanar samhället. 

Vi har ofta ett smalt perspektiv när vi tänker på städer och 
urbanitet. Det som är närmast oss är oftast i fokus, Europa eller 
Nordamerika med sina skyskrapor och kända turistmål. Men 
de folkrikaste storstadsområdena i världen är inte längre New 
York, London och Paris – de största idag stavas Tokyo, Jakarta, 
Seoul, Shanghai och Delhi.  

Kina är ett exempel där man tydligt kan se urbaniseringen 
och dess påverkan: I Kina flyttar 40 000 människor - tänk hela 
Östersunds befolkning – till städerna varje dag. Urbaniseringen 
och den snabba tillväxten lyfter hundratals miljoner människor 
ur extrem fattigdom, skapar förutsättningar för utbildning och 
arbete, förhoppningar och förväntningar på framtiden.

Men utvecklingen bidrar också till att ytterligare förstärka 
klimathotet. Kina har till exempel passerat USA när det gäller 
utsläppen av koldioxid – detta som följd av att befolkningen är 
flera gånger större.

Är det Kina och andra snabbt växande länder som orsakar det 
förändrade klimatet? För att svara på den frågan måste vi granska 
oss själva. Svaret är att den västerländska livsstilen orsakar störst 
avtryck. Vår konsumtion orsakar utsläppen av koldioxid men 
utsläppen mäts där de produceras, oftast i länder som Kina och 
Indien. På så sätt snedvrids ofta bilden av de faktiska utsläppen. 
Och ett land som Sverige riskerar vid internationell jämförelse 
att framstå som mer oskyldigt än vad det är. Världsnaturfonden 
beskriver det avslöjande i en rapport om hållbar utveckling:

”Om alla i världen skulle anamma en svensk livsstil skulle det 
krävas tre planeter för att producera alla resurser och absorbera 
koldioxidutsläppen”. 

En slutsats av urbaniseringen är att vi under de kommande 
30 åren måste bygga lika mycket stad som under de senaste 
3000 åren! Det ställer mänskligheten inför en dubbel utma-
ning: Dels måste den miljömässiga, sociala och ekonomiska 
hållbarheten förbättras i redan existerande städer. Dels måste 
begreppet hållbarhet bli ett nyckelvärde i skapandet av nya stä-
der och områden. Det är först då urbaniseringen kan vändas till 
en möjlighet – städerna har stor potential när det gäller kreati-
vitet, innovation, och ekonomisk utveckling. 

Den avgörande frågan är hur vi ska kunna tackla dessa stora 
och komplexa utmaningar på global nivå. Klimatkonferensen 
i Köpenhamn 2009 blev en bitter bekräftelse på hur svårt det 
är samla världens ledande politiker kring bindande beslut och 
överenskommelser. De kom dit bundna av nationella beslut, 
löften och krav. Och de lämnade konferensen för att återvända 
hem utan någon överenskommelse om hur utsläppen av växt-
husgaser ska reduceras.

Mönstret riskerar att upprepas vid kommande möten. Det 
politiska ledarskapet bakbinds av gamla relationer och tidigare 
misslyckanden på förhandlingsområdet och av föråldrade struk-
turer för hur en förhandling ska gå till. Vi har sett vad detta leder 
till: handlingsförlamning, uppgivenhet, låsningar. 

Vi kan nå längre!
mänskligheten står inför stora och gemensamma utmaningar. länge har vi känt till att vår påverkan på 
miljön är ohållbar. men de varnande rösterna har genomgående fått klinga ohörda – de har mötts av 
förnekanden och en övertro på att den tekniska utvecklingen ska lösa alla problem. 

tEMA Urban hållbarhet



7STADSBYGGNAD 3 · 2013

Ibland brottas jag med känslor av uppgivenhet inför de svårig-
heter som världen lever med och står inför. Men också de globala 
utmaningarna är trots allt möjliga att möta och att lösa. Det blir 
möjligt genom människans fantasi och förmåga att finna nya lös-
ningar, hennes engagemang och förmåga att samarbeta. Och jag 
har kommit fram till slutsatsen att strävan mot hållbar utveckling 
kan börja lokalt. Den får inte stanna av i väntan på globala beslut.

I mitt arbete med Delegationen för hållbara städer mötte jag en 
mängd inspirerande projekt och människor med brinnande enga-
gemang. Svenska exempel från Kiruna i norr till Malmö i syd visar 
att det går att skapa hållbara stadsdelar och städer. De präglas av vi-
sioner om hållbar utveckling och långtgående ambitiösa miljömål. 
Och de präglas av insikten om vikten av aktiv medborgardialog för 
att ta tillvara på invånarnas kunskaper och erfarenheter. Medska-
pandet är en förutsättning för den hållbara staden.

Uppdraget för Delegationen för hållbara städer, som avslutade 
sitt arbete vid årsskiftet, var bland annat att ge ekonomiskt stöd till 
ett stort antal projekt för stadsutveckling. Projekten spände över 
allt från stora nya stadsdelar, till ombyggnad, till forskningsprojekt 
och medborgardialoger. I dessa projekt finns många goda exempel 
att inspireras av – energieffektivisering och förnybar energi, miljö-
vänlig avfallshantering, skapandet av grönska och biologisk mång-
fald i städer och stadsdelar, utvecklandet av hållbara transporter.

Det jag tycker mig se är också ett förnyat synsätt på staden 
som en helhet – en levande organism där alla delsystem påverkar 
varandra. Detta är essentiellt i skapandet av den hållbara staden. 

Många svenska städer arbetar engagerat med visionen av sin håll-
bara stad. Ledande kommunalpolitiker visar vägen och inser att de 
måste samarbeta över parti- och alliansgränser för att nå resultat. 
Det ställer också krav på att visionerna inte stannar på pappret.

Nu är tiden att gå från ord till handling. Vi behöver bli bättre 
på att följa upp projekt, sammankoppla dem, lära av varandra. Vi 
måste minska gapet mellan vad som sägs och vad som görs: Se till 
att det som står i värdedokumentet, handlingsplanen, översiktspla-
nens inledningsord verkligen är i samklang med mål och konkreta 
handlingar. Annars försvinner ofta helhetsbilden på vägen. 

Jag tror också att det är viktigt att ta tillvara på de positiva 
saker vi ser i samhällsutvecklingen – det gäller också de små 
framgångarnas pusselbitar. En klok person yttrade orden att ”… 
en odlingslott räddar inte världen, men kan bidra till ett förändrat 
synsätt som i sin tur kan göra det.” Genom att uppmuntra de små 
projekten kan fler människor se hur de själva kan göra skillnad, 
och genom detta kanske vi på sikt kan komma bort från känslan 
att utmaningarna vi möter är alltför stora och komplexa. 

Vi ser det runt omkring oss – så mycket engagemang och kom-
petens, ser så många kreativa idéer! Nu handlar det om att våga 
fånga upp dem, omsätta dem i praktisk handling. Låt oss inspi-
reras av varandra för att nå längre. Och för att bryta känslor av 
uppgivenhet! <<

Text: Peter Örn, 2008–2012 ord-
förande för regeringens Delega-
tion för hållbara städer, konsult 
och föreläsare inom ledarskap 
och hållbar samhällsutveckling
Foto: David Lundberg

KontaKta annonsavdelningen
Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09 
Mail: info@irmermedia.com

3.600 inköpare och beslutsfattare 
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nummer av Stadsbyggnad.

Vill du påverka dem att välja din 
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Uddevalla kommun söker  
medarbetare till  
Miljö och Stadsbyggnads kontoret

FÖRRÄTTNINGS
LANTMÄTARE
För fullständig information om tjänsten
besök vår hemsida www.uddevalla.se
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Brett hållbarhetsarbete i 

Hökarängen

 d et ä r just de k va litéer na som Stock-
holmshem har jobbat utifrån i utvecklingspro-
jektet Hållbara Hökarängen. Det är ett brett 
projekt ur hållbarhetsperspektiv, som går ut på 
att göra stadsdelen Hökarängen hållbar socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt.

Med boendes idéer som grund
Projektet har sin utgångspunkt i en boendedialog som genomför-
des i Hökarängen år 2010. Under ett antal dialogdagar frågade 
man de boende om vad som var bra och vad som kunde göras 
bättre. Många synpunkter och förslag kom in och även under 
projektets gång har idéer från boende och verksamma i Höka-
rängen varit en stor drivkraft.

– Jag känner mig riktigt bortskämd, säger projektledaren Emma 
Henriksson som jobbat med Hållbara Hökarängen i drygt två år. 

– Det är många som tittat förbi vårt projektkontor med idéer 
om verksamheter de velat starta och jag skulle tro att vi kunnat 
förverkliga ungefär var tredje idé. 

ett levande centrum
Många av synpunkterna i boendedialogen handlade om centrum 
och det har därför varit en stor del av Hållbara Hökarängens ar-
bete. En bra närservice och nya mötesplatser som restauranger 
och kaféer stod högt på önskelistan. 

– När vi startade projektet fanns f lera tomma lokaler. Nu 
är det i princip fullt i centrum och vi har även gjort några om-
flyttningar så att hyresgästerna har lokaler som passar deras 

För många är Hökarängen i södra Stockholm bara känd från filmen Sällskapsresan –  ”Bästa svängen 
Hökarängen” – men allt fler börjar få upp ögonen för de kvalitéer som stadsdelen har. Hökarängen 
är en riktig 50-talspärla, här finns ett fint centrum med Sveriges första gågata, ett stort konstnärligt 
engagemang och invånare som verkligen gillar sin stadsdel.

tEMA Urban hållbarhet
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verksamhet bättre, berättar Emma. Det allra viktigaste har 
varit att hitta rätt hyresgäster och att få till en bra mix med 
hållbara verksamheter som blir kvar.

Några av de som flyttat in under projektets tid är ett apotek, 
en prisbelönt cevicheria som serverar peruansk mat och ett upp-
skattat surdegsbageri. Ett skyltprogram har tagits fram för att 
stärka 50-talsandan och synliggöra handeln, till exempel med 
neonskyltar till alla som hyr lokal i centrum. Neonskyltarna är i 
själva verket energisnåla LED-skyltar men ser ut som om de vore 
från 50-talet. Stockholmshem har också sett över tillgänglighet, 
belysning och parkytor i centrum. De boende i Hökarängen har 
fått rösta fram en ny julbelysning och längs med gågatan har de 
varit med och anlagt en örtplantering.

att ta vara på en konstnärlig historia
Det är inte bara centrum och arkitekturen som är intressant i 
Hökarängen. Ända sedan stadsdelen byggdes ut på 50-talet så 
har det funnits konstnärlig verksamhet här. Ateljéer och ateljé-
lägenheter byggdes in i beståndet. Här finns också en konsthall 
som grundats av boende och verksamma i Hökarängen. 

Hållbara Hökarängen har byggt vidare på det befintliga konst-
närliga engagemanget, bland annat genom att göra i ordning tjugo 
lokaler för konstnärlig verksamhet. I lokalerna har en blandning 
av nyutexaminerade och mer etablerade konstnärer flyttat in. Syf-
tet är att få en mer levande stadsdel och därför har flera av dem 
publika inslag i sina verksamheter. Ett exempel är kulturcentret 
Lokalrätten, som är kafé, ateljé och möteslokal i ett, och där det 
anordnas utställningar, musik- och konstevenemang.

I Hökarängens centrum finns Sveriges första gågata.
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stort miljöengagemang
Under projektets tid har många boende och verksamma visat ett 
stort intresse för miljöfrågor. För att ta tillvara det engagemanget 
startade Stockholmshem under hösten 2012 en fördjupad miljö-
satsning inom ramarna för Hållbara Hökarängen. 

Med miljösatsningen söker Stockholmshem, tillsammans med 
projektpartnern SUST och med bidrag från Energimyndigheten, 
svar på frågan hur man i samverkan med de som bor och jobbar i 
Hökarängen kan minska användningen av energi och andra resur-
ser. I projektet är människorna och deras beteende i fokus, paral-
lellt med att Stockholmshem genomför hållbarhetsinvesteringar i 
sina hus. Till projektet har man också knutit forskning för att mäta 
resultatet av de delprojekt och aktiviteter man genomför.

Utgångspunkten är att liksom i Hållbara Hökarängen i 
stort jobba med det som det finns engagemang för, odling är 
ett exempel. Under våren bjöds boende och verksamma in till 
en workshop om urban odling och hur det kan utvecklas i Hö-
karängen. 50 personer kom på workshopen och delade med sig 
av massor av uppslag och idéer.  I Hökarängen vill man odla på 
balkongen, gården och intill porten, men också tillsammans 
med andra på centrala platser. Här finns även intresse för bi-
odling, något att ta fasta på eftersom Stockholmshem redan 
har en bikupa i området.

Inom projektet kommer man även att titta på frågor som 
transporter, energieffektivisering, avfall, återbruk och hållbar 
konsumtion.<<

Text: Åsa Stenmark, projektledare  
för miljösatsningen i Hållbara Hökarängen 
Foto: Bengt Alm

tEMA Urban hållbarhet

om stockholmshem
Hos Stockholmshem bor ca 48 000 hyresgäster. Sedan 
1937 har företaget skapat nya kvarter och hem till nya 
och gamla stockholmare. Stockholmshem är ett av 
landets största bostadsföretag och ingår i koncernen 
Stockholms Stadshus aB, som ägs av Stockholms stad.

Åsa Stenmark och Emma Henriksson är 
projektledare i Hållbara Hökarängen.

Huset på Sjöskumsvägen är blåklassat 
och är ritat av David Helldén.

Skyltarna i gammal stil förstärker 
50-talskänslan i centrum.
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En av de nya lokalhyresgäs-
terna är Cevicherian som blivit 
omnämnd i WhiteGuide.

Det nya bageriet lockar många besökare från 
både Hökarängen och områdena omkring.

På det nyöppnade bageriet 
bakas det bara på surdeg.

Lokalrätten är en av Hökarängens nya mötesplatser.

Längs med gågatan i centrum har hyres-
gästerna varit med och planterat örter.
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Översiktsplan 2026
med utblick mot 2050
Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-06

Västerås

tEMA Urban hållbarhet

Samråd på stan när mälarstaden blir 
staden utan gränser

å r 2026 ska Mälarstaden Västerås enligt översiktsplanen från 
december 2012 vara Staden utan gränser – ett uttryck som redan 
är väl inarbetat i Västerås.

– Det är en känsla vi vill förmedla, en socialt hållbar vision. I Väs-
terås ska man tryggt kunna vandra hemåt barfota i sommarnatten 
– som en av ungdomarna i en workshop sa, säger Lotta Lindstam.

När målbilderna arbetades fram 2008–2009 lämnade 4 500 
Västeråsbor synpunkter.  Staden mötte folk där de fanns, till exem-
pel genom en stor svart kub på ett diskotek där ungdomar kunde gå 
in och berätta om sin framtidsvision inför en videokamera.

I en populär galleria mötte politiker och tjänstemän upp, 1 500 
broschyrer hade strykande åtgång, på torget, i bioreklam och på 
järnvägsstationen presenterades bland annat tankar kring hur 
stationsområdet skulle kunna omvandlas – med utbyggt resecen-
trum, med bättre tillgång till Mälaren på ”baksidan” av järnvägen, 
med en blandad stad inom området som idag är öde.

Några av grundtankarna för Västerås framtid är naturliga 
mötesplatser, att staden ska växa inåt, att värna om mark och 
grönområden runt staden och satsningar på gång- och cykelstråk

”Bygg bort barriärerna”
Bygg bort barriärerna är namnet på projektet kring stationsområ-
det, ett namn som kom fram genom en tävling: Järnvägsstationen 
som är en knutpunkt mitt i staden är också något av en barriär. 

Idag pendlar över 13 000 västeråsare, och antalet växer stadigt. 
Enbart för planerna som rör stationsområdet lämnades 200 syn-
punkter in – varav 160 från enskilda personer. 

– Så många svar har vi aldrig fått på en översiktsplan tidigare. 
Intresset var jättestort. Vi bjöd pendlarna på kaffe, men det var 
fler som tog en broschyr än en kopp kaffe! säger planarkitekten 
Jaroslaw Bartosiak och låter fortfarande glatt överraskad.

På gallerior, på tågstationen, i bioannonser och i workshops kunde Västeråsborna lämna synpunkter på sin stads 
utveckling inför den långsiktiga översiktsplanen.
– Samråd kan vara jobbigt och tar tid, men det gör fortsättningen så mycket lättare. Översiktplanen har fått ytterst 
få överklaganden, det visar att vi lyckats med förankringen, säger stadsbyggnadsdirektören lotta lindstam. 

Västerås är ett bevis på att samråd underlättar och förkortar planprocessen – 
långa planläggningstider har länge varit ett av de största bekymren i många kommuner.



Ledarskap inom kommunalteknik är viktigt! 
Är du chef eller ledare inom den kommunala 
samhällsbyggnadssektorn? Nu tar föreningen 
initiativ till ett första spännande ledarforum 
med fyra temablock: 

•	 Ledarskap i politiskt styrd organisation

•	 Attraktiva arbetsgivare

•	 Framgångsrik samverkan

•	 Etik-moral

Alltså, 22–23 oktober i Sigtuna!  
Mer info kommer!

Välkomna!

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen 
genom Chefskommittén

Boka 22–23 oktober!
för k t :s  ledarforum

 f o t o :  s u n e  h e l l s t r ö m
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– Vi vill skapa en levande stadsdel, med bostäder och företag, 
med liv och rörelse och ett aktivt kulturliv. De gamla industri-
byggnaderna av tegel är så vackra och ger en unik prägel, säger 
planarkitekten Ingrid Legrell Crona.

Också här tillämpas medborgarinflytande i planeringen 
och man har bjudit in till tre workshops. Ett 60-tal Västerås-
bor anmälde intresse.

– Stadsdelen måste öppnas upp, nu känns den stängd för de 
flesta. Därför är det viktigt att länka samman Kopparlunden 
med omgivande områden genom attraktiva gång- och cykelstråk, 
säger Ingrid Legrell Crona.

 
”Hångel” möter stormarknaderna
Visionen kring Staden utan gränser är inte direkt blygsam: Här 
ska finnas Sveriges bästa skola, Västerås ska vara Sveriges bästa 
miljökommun, universitetet ska samspela med hela världen – 
och Västerås city ska bubbla av liv…

Redan under 2013 hoppas man få utmärkelsen Sveriges bästa 
citykärna. Här har Citysamverkan – en samverkan mellan fram-
för allt fastighetsägare, handel och Västerås stad – en egen slogan: 
”Hela staden har börjat hångla”. Med det menar man att alla sam-
verkar i stället för att konkurrera. Ett exempel som Citysamverkans 
vd Maria Fors nämner är att handlare nu gör reklam för varandra 
genom att presentera andra affärers produkter i sina skyltfönster.

Hånglandet uppstod i farhågorna att de två stora köpcentra 
som växt upp utanför staden skulle leda till att citykärnan dör ut.

tEMA Urban hållbarhet

Några synpunkter som kom fram var: Gör området grönare, 
utveckla resecentrum i markplan, bygg hus med snygga fasader 
– men inte alla av glas!

Många ville se en bred passage mitt under resecentrum mot 
Mälaren och bostäderna därför bättre tillgänglighet och ökad 
trygghet. Idag finns två passager för gående och cyklister under 
järnvägen, men långt från varandra och från stationen.

– De flesta synpunkterna var enhälliga och vi har ändrat en 
del i ursprungsplanen utifrån det som kom fram. Nu har vi en 
skiss klar och har i dagarna börjat presentera planeringen för om-
rådet, berättar Jaroslaw Bartosiak.

Bebyggelsen blir tätare
Översiktplanen innebär att man ska ”bygga staden inåt”. Tanken 
är att genom att komplettera och förnya bebyggelsen så ska sta-
den på sikt bli hållbar för 200 000 invånare – idag har Västerås 
drygt 140 000 invånare.

– Bebyggelsen blir tätare, vi kommer till exempel att bygga hus 
över järnvägen om någon visar intresse. Vi vill behålla marken 
runtom stadskärnan och ta vara på närheten till vatten, berättar 
Lotta Lindstam och talar om satsningar på cyklar, kollektivtra-
fik och naturliga mötesplatser – ”en trygg och samlad stad”.

En del av de nya bostäderna kommer att finnas i det stora industri-
området Kopparlunden, där både ASEA och Svenska Metallverken 
tidigare huserade. Idag finns här småföretag, kontor och kulturloka-
ler. Nu finns planer på en fortsatt omvandling av området. 

Västerås översiktsplan 2026.

Under Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress 
på Stockholmsmässan den 11 september kommer Västerås 
miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Per Johansson att 
beskriva den genomförda processkedjan Medborgardialog 
– Nya visioner – Översiktsplan inom Västerås kommun.

– Vi ska komma till västeråsarna, de ska inte 
behöva komma till oss. Därför har vi gått 
ut på stan för att få synpunkter för en mer 
jämlik helhetsbild. Vi kallar också till tradi-
tionella möten, men den vägen når vi mest 
medelålders män, säger stadsarkitekt Lotta 
Lindstam. Foto: Jeanette Hägglund

Industriområdet Kopparlunden är under 
omvandling. Foto: Pia Norlander
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Faktaruta 

I Västerås översiktsplan  
fram till 2026 finns flera kriterier:

• Attraktiv regionstad

• Kreativt näringslivsklimat

• Kulturliv ger staden karaktär

• Bostäder för alla

• Bygg staden inåt

• City – mötesplats för alla

• Kulturarv och utveckling i samklang

• Livskraftig landsbygd med starka serviceorter

• Enkelt att gå och cykla

• Kollektivtrafiknätet som ryggrad

• Hushålla med naturresurserna

• Stärk landskapsvärdena

– Vi samarbetar kring allt från en häftig och trygg julbelysning 
längs gångstråken till att sätta upp fler cykelställ och pappers-
korgar och att sammanlänka vattenområdena med stadskärnan,  
säger Maria Fors, som är mäkta stolt över att Västerås City-
samverkan är nominerad till Svensk Handels utmärkelse Retail 
Awards – det är första gången en stad har chans till utmärkel-
sen ”Årets satsning för ökad kundservice”. 

– Allt fler blir medlemmar i vår samverkan. Vi träffas regel-
bundet, så har vi till exempel minst ett frukostmöte i månaden 
för att planera för fortsatt samarbete.

Också här tar man in synpunkter från medborgarna: Citysam-
verkan har knutit åtta gymnasieelever till sig. Citysamverkan upp-
manar också övriga västeråsare att komma med idéer – och att till 
exempel rösta fram Årets uteservering och Årets vardagshjälte.

Webbundersökningar där 1 500 Västeråsbor regelbundet sva-
rar på frågor ger svart på vitt att utvecklingen av Västerås City 
går åt rätt håll. Så tyckte till exempel knappt 40 procent att gator 
och torg var vackra 2006 – år 2011 hade den siffran ökat till över 
66 procent. 0ch 2011 tyckte 76 procent att det är rent och snyggt 
i centrum och 79 procent att parkerna i centrum är vackra och 
trivsamma – den siffran var så låg som 55 procent år 2006.<<

Text: Lalla Lindström, frilansjournalist

Medborgarinflytande i planeringen leder till färre överklaganden. 
Foto: Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad
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tEMA Urban hållbarhet

den amerikanska sociologen Sharon Zukin har gjort shoppingen rumsren genom att föra upp den på den 
internationella forskningsagendan för stadsutveckling. Hon ger shopping och konsumtion över huvud 
taget en betydelsefull roll i modern samhällsutveckling, till skillnad från allt som skrivits i mer eller mindre 
hånfulla ordalag om ”shopaholics” etcetera. För detta har hon rullats i tjära och fjäder av recensenter och 
kulturmuppar, företrädesvis manliga. I dagens Nyheter skrev mark Isitt att Zukin är ”häpnadsväckande 
naiv” och saknar verklighetsförankring och att hennes rapporter liknar kioskdeckare. 

n i kom mer sä k ert ih åg Gudrun Linn, ”städforskaren” 
som på liknande sätt gjordes till åtlöje för sina rön om bland annat 
tidsåtgången för att städa ett badrum. Som vi vet har hon upprät-
tats många gånger om. Det hon kom fram till har senare använts i 
bostadsplaneringen och som underlag för normer och föreskrifter.

Sharon Zukin ser inte ut att behöva vare sig upprättelse eller 
bekräftelse, när hon sveper in i föreläsningssalen vid Uppsalas 
anrika universitet, med det grå hårsvallet otämjt flaxande kring 
huvudet.  Hon är sociolog och professor vid Brooklyn College i 
New York och har bjudits in till Uppsala av Byggforskningsin-
stitutet, IBF, för att berätta om sitt pågående projekt om lokala 

affärsgator i den globala staden. Vad kännetecknar en storstad 
– har den globala staden förlorat sin själ, är frågan hon vill för-
söka besvara, bland annat genom att identifiera och beskriva den 
process som skapar ”urbana platser för konsumtion”. 

Zukin är, vid sidan av Jane Jacobs, den mest betydande stads-
analytikern i USA. Jacobs utkom redan 1961 med ”Den ameri-
kanska storstadens liv och förfall”.

Båda två har visat att handeln är den kanske allra viktigaste 
faktorn i stadsliv och stadsutveckling. Utvecklingen med shop-
ping malls längs motorvägarna blev förödande för stadskärnorna 
i de amerikanska städerna.

Sharon Zukin

Banbrytande eller naiv?
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Utan handel går stadens själ förlorad
Zukin drar sig inte heller för att öppet kritisera den amerikanska, 
moderna staden som efter decennier av hänsynslös exploatering 
förlorat sin själ. Om Las Vegas har hon till exempel sagt: ”I really 
hate Las Vegas. It’s just a big moneymaking machine.”

– Handeln är också avgörande för den etniska variationen 
mellan olika stadsområden. Affären är den första och viktigaste 
mötesplatsen för människor av samma ursprung, säger Sharon 
Zukin, som blev internationellt känd efter sin bok Naken stad 
(Daidalos)som kom 2010. Där beskriver hon omvandlingen av 
bostadsområden i New York, där den ursprungliga identiteten  
– autenticiteten – är av stor betydelse för platsens värde när kafé- 
och klädkedjor breder ut sig. Det som eftertraktas är det som 
upplevs som gammalt och genuint.

– Den historiska äktheten ger områden som Harlem ett egen-
värde, samtidigt som miljön strömlinjeformas, fastslår Sharon 
Zukin på sitt tvärsäkra forskarspråk.  

Här någonstans börjar man förstå vad bland annat Isitts kritik 
handlar om.  Vem blir förvånad över att få veta att människor 

Lika men olika. När lokala småbutiker och kaféer ersätts av stora 
butikskedjor försvinner något av platsens själ. Den "historiska 
autenciteten" är viktig för människor, säger Sharon Zukin

Sharon Zukin

Banbrytande eller naiv?

shoppar mer och oftare i trivsamma, etablerade lokalområden 
med små butiker, än i gallerior och varuhus?

Sharon Zukins studier har visat hur shopping förändrat och 
förytligat amerikansk kultur, som via TV, bio, musik etcetera er-
övrat världen i närmast imperialistisk omfattning.

Denna utvecking har Zukin följt i ett par decennier, bland 
annat genom att själv besöka alla de studerade städerna; To-
ronto, Amsterdam, Berlin, Shanghai, Tokyo. Hon hade gärna 
haft ännu fler forskningspartners, ”men min charm räckte inte 
längre”, säger hon med ett självironiskt flin. 

– Jag är den enda i projektet som varit på alla platserna, påpe-
kar hon emellertid och presenterar rapsodiskt de olika platsernas 
förutsättningar, skillnader och likheter.

vill inte socialisera
Med stor intellektuell spänst strör Sharon Zukin anekdotiska 
kommentarer och provocerande påståenden omkring sig.

– I min senaste bok nämnde jag ordet ”hyresreglering” en 
gång, varefter jag omedelbart beskylldes för att vilja socialisera 
hela bostadsmarknaden.
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m a n öppna r ett kafferosteri på min gata. Och litet 
längre ner en galleria, ännu en. Redan i fjol planterade 
parkförvaltningen träd på trottoarerna på båda sidor. 
De har börjat grönska så smått trots fimbulvåren. Sedan 
flera år har det i kvarteren etablerats en mängd affärer 
som säljer inredningspinaler och med jämna mellanrum 
också butiker som säljer gott bröd och dyra delikatesser. 
Samt bara i mitt kvarter två bröllopsbutiker!

Gentrifiering, kallas det om man ska göra sig till. 
En utveckling på gott och ont som äter sig in i den 
gamla stenstaden, i gamla stenstäder överallt. Jag in-
billar mig att det är ett tecken på välstånd generellt i 
samhället – men bestämt också följden av  politiska 
beslut som syftar till medelklassifiering av innerstan. 
Det var ideologi som medborgarna röstat fram, sär-
skilt de medborgare som hade råd. 

Jag tycker att sirapslimpa är en styggelse som ock 
stuvade makaroner. Alltså gillar jag stenugnsbagerier-
na och om jag får välja går de kladdiga degmaskarna i 
söt, vit sås bort till förmån för en puttanescans pasta, 
gärna al dente. Jag gillar också cappucino. även om jag 
misströstar när den förfuskas och serveras i pappmugg 
med plastlock. Italienskt kaffe ska drickas på stående 
fot, på språng. Basta!

Kort sagt jag gagnas av somt som gentrifieringen 
bjuder. Medelklassgubben ingår i den tänkta kund-
kretsen. Och han vet att det inte var bättre förr.

Jag vet att det inte var bättre förr men min gata var 
sig själv nog på ett självklart sätt när det begav sig. Det 
var gråare och fyrkantigare men gråheten och det kan-
tiga var igenkännligt. Ett fik var ett fik var ett fik med 
allt vad det innebar av mandelkubbar och kokekaffe. 
Jag gillar varken det ena eller det andra men jag visste 
vad det var värt. Jag var trygg, jag var hemma.

Nu vet jag inte riktigt vad som är vad. Jag kan få för 
mig att allting föreställer något annat. Och vem som är 
vem är inte gott att veta. Det är en kostnadsfråga. 

På min gata.<<
Text: Mats Lundegård, frilansjournalist, DN-krönikör och 
Jolopristagare. Texten är tidigare publicerad i Dagens 
Nyheter 130404

Krönika

På min gata

tEMA Urban hållbarhet

– Det vill jag inte, men om hyrorna blir för höga i de atttrak-
tiva bostadsområdena kommer bara de välbesuttna att kunna bo 
där, vilket leder till att områdena förlorar just den charm och 
äkthet som tidigare gjorde dem attraktiva.

Det hon talar om är förstås gentrifiering, ett begrepp på alla 
stadsplanerares läppar numera. Gentrifiering sker exempelvis 
genom påkostade nybyggen, eller genom nyinflyttning av in-
vånare med betydligt högre inkomster än den ursprungliga 
befolkningens. Svenska exempel är Söder i Stockholm, Haga i 
Göteborg, Svartbäcken i Uppsala.

I Stockholm avgjordes nyligen i dagarna ärendet där en 
fastighetsägare på Kungsholmen ville höja hyrorna i innersta-
den med 30 procent jämfört med förorterna. Hyresnämnden 
dömde till Hyresgästföreningens fördel. Det finns inte stöd 
för att höja hyrorna på Kungsholmen med avseende just på det 
attraktiva läget, enligt nämnden.

Hyrorna höjs i stället generellt med 2,3 procent "enligt sedvanlig 
prövning". Därmed fortsätter dagens hyressättningssystem att gälla, 
det vill säga att det ska skilja cirka 15 procent mellan hyran för lik-
värdiga hus i innerstaden och ytterstaden.

Affärsgallerior dominerar numera affärslivet i många städer. I 
kalla klimat ger galleriorna inte bara möjligheter till shopping, utan 
också klimatskyddd. Men kunderna känner sig ofria och bevakade. 

– Gatan ger en helt annan känsla av frihet och de allra flesta 
föredrar att vistas vid och shoppa längs lokalgatorna, konstaterar 
Sharon Zukin.

Därför, menar hon, är det ett misstag att släppa in en en enda 
kratfull aktör som tar över det allmänna området – det offentliga 
rummet. För att bevara ett områdes attraktion bör man därför om 
möjligt inte släppa in de stora butikskedjorna, något som kan bli 
svårt i Sverige med vårt kommunala självstyre och markpolitik.

Enligt Zukin har de senaste åren gett många exempel på vad 
som händer i gamla områden med nästan ”ikonisk” karaktär när 
marknadskrafterna släpps fria. Utåt ser området eller torget eller 
vad det nu är kanske fortfarande mysigt och inbjudande ut – men 
utbudet av varor och tjänster har likriktats, liksom boende och 
besökare – och priserna är högre. Den här bilden känner många 
nordiska turister igen från resor i södra Europa.

Det är ibland svårt att göra rättvisande jämförelser mellan 
olika länder, påpekar Zukin.

I Shanghai som ingår i hennes pågående projekt finns över 
huvud taget inga shoppinggator i den mening vi använder. 
Medan hon i Stockholm tar in på hotell och upptäcker att det 
är inrett exakt som i New York.

Den ”ikon-arkitektur” Sharon Zukin försöker förstå bidrar 
alltså starkt till en stads identitet. Hon talar om ”Bilbao-effekten” 
och syftar förstås på Guggenheim-muséet ritat av Frank Gehry 
och som lyft den trista, spanska industristaden likt en Fågel Fenix 
till oanade höjder och internationell ryktbarhet.<<

Text och foto: Barbro Larson, frilansjournalist och tidigare 
redaktör för Stadsbyggnad.

Tisdagen 10 sept
Styrelsemöte och kommittémöten enligt särskilda kallelser
18.00 Registrering på Rica Talk Hotell
18.30 Kommunal-Tekniska Föreningens årsmöte på Rica Talk Hotell
19.00 Välkomstträff med buffé för kongressdeltagare och utländska gäster på Rica Talk Hotell    

Onsdag 11 sept  
Moderator Jan Söderström SKL

08.00 REGISTRERING, kaffe och utställarbesök

09.00 Välkommen till KT Årskongress 2013 Bo Bäckström, Föreningens ordförande
 Malmös väg mot en hållbar framtid  Katarina Pelin, Miljödirektör
   Processkedjan Medborgardialog – Nya visioner – Översiktsplan   Per Johansson
   Exemplet Västerås Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
   FIKA, frukt och utställarbesök
   Delbetänkande av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) Björn Hedlund, Regeringens särskilda utredare
   Två förslag från Plangenomförandeutredningen  Lars Magnusson,
   (SOU 2012:91 och SOU 2013:34) Regeringens särskilda utredare    
   Så kan vi öka bostadsbyggandet  Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier
   – åtgärder och exempel på vad byggindustrin kan bidra med  

12.00    LUNCH och utställarbesök

13.00    Enklare regler och rationellare byggande för billigare bostäder Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
   Hållbar huvudstad – Inledning av Stockholmsblocket           Per Ankersjö, Stadsmiljöborgarråd
   En fossilfri huvudstad 2050  Gunnar Söderholm
              inkl fjärrvärme, avfallshantering energieffektivitet                               Miljödirektör Stockholm stad   
 FIKA, frukt och utställarbesök 
   Förtätningsfrågor i huvudstaden,               Ingela Lindh, VD för Stockholmshem
   Miljardprogram för miljonprogrammet  Magnus Andersson
   – Erfarenheter från Järva och Botkyrka Samhällsbyggnadschef Botkyrka 

16.00    Avslutning Bo Bäckström, Föreningens ordförande

Konferensavgifter: Hela konferensen Enbart dag 2 (11 sept) 

Medlemmar  1900 kr exkl moms 1700 kr exkl moms
Icke medlemmar 2300 kr exkl moms 2000 kr exkl moms
Medlemmar under 30 år/pensionär   950 kr exkl moms   850 kr exkl moms

svensk a kommunal-teknisk a föreningens årskongress  
10–11 september 2013 på Stockholmsmässan i Älvsjö

KommunalTeknik

Tema: Hållbara Städer Anmälan:  www.skt.se

Kommunal Teknik 2013
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19.00 Välkomstträff med buffé för kongressdeltagare och utländska gäster på Rica Talk Hotell    

Onsdag 11 sept  
Moderator Jan Söderström SKL

08.00 REGISTRERING, kaffe och utställarbesök

09.00 Välkommen till KT Årskongress 2013 Bo Bäckström, Föreningens ordförande
 Malmös väg mot en hållbar framtid  Katarina Pelin, Miljödirektör
   Processkedjan Medborgardialog – Nya visioner – Översiktsplan   Per Johansson
   Exemplet Västerås Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
   FIKA, frukt och utställarbesök
   Delbetänkande av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) Björn Hedlund, Regeringens särskilda utredare
   Två förslag från Plangenomförandeutredningen  Lars Magnusson,
   (SOU 2012:91 och SOU 2013:34) Regeringens särskilda utredare    
   Så kan vi öka bostadsbyggandet  Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier
   – åtgärder och exempel på vad byggindustrin kan bidra med  

12.00    LUNCH och utställarbesök

13.00    Enklare regler och rationellare byggande för billigare bostäder Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
   Hållbar huvudstad – Inledning av Stockholmsblocket           Per Ankersjö, Stadsmiljöborgarråd
   En fossilfri huvudstad 2050  Gunnar Söderholm
              inkl fjärrvärme, avfallshantering energieffektivitet                               Miljödirektör Stockholm stad   
 FIKA, frukt och utställarbesök 
   Förtätningsfrågor i huvudstaden,               Ingela Lindh, VD för Stockholmshem
   Miljardprogram för miljonprogrammet  Magnus Andersson
   – Erfarenheter från Järva och Botkyrka Samhällsbyggnadschef Botkyrka 

16.00    Avslutning Bo Bäckström, Föreningens ordförande

Konferensavgifter: Hela konferensen Enbart dag 2 (11 sept) 

Medlemmar  1900 kr exkl moms 1700 kr exkl moms
Icke medlemmar 2300 kr exkl moms 2000 kr exkl moms
Medlemmar under 30 år/pensionär   950 kr exkl moms   850 kr exkl moms

svensk a kommunal-teknisk a föreningens årskongress  
10–11 september 2013 på Stockholmsmässan i Älvsjö
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ett klimatneutralt stockholm
fä r D pl a n  2050

miljö- och h ä lsosk y ddsnä m n den i Stockholm har 
nyligen tagit ett förslag till färdplan för hur Stockholm skall 
bli fossilbränselfri 2050. Planen omfattar inte bara Stockholms 
stads egna verksamheter. Den gäller hela staden. Kommunen, 
företag och hushåll.

Planen utgår ifrån att staden växer med cirka 40 procent till 
2050. Då beräknas Stockholm stad ha ca 1,2 miljoner invånare. 
Det kräver ca 190 000 nya lägenheter. Redan nu håller ett kon-
kret program på att tas fram hur staden skall kunna få 100 000 
nya bostäder till 2030. Därtill kommer att övriga delar av Stock-
holms län beräknas växa med minst lika mycket.

I färdplanens beräkningar ingår all energianvändning och alla 
utsläpp av växthusgaser inom Stockholms kommuns geografiska 
gräns för uppvärmning och kylning av fastigheter, vägtransporter 
oavsett vem som utför dem, tåg och sjöfart, flyget vid Bromma 
flygplats upp till 915 meter, övrig gas- och elanvändning för hushåll 
och verksamheter, till exempel produktion av varor och tjänster.

I beräkningarna ingår däremot inte växthusgasutsläpp från 
stockholmares resor utanför kommungränsen, produktion av 
livsmedel eller andra varor eller tjänster som stockholmarna kon-
sumerar men som tillverkas utanför kommungränsen, freoner i 
köldmedia och byggavfall, lustgas i sjukvården, kortlivade kli-
matföroreningar med undantag för utsläpp av metan och lustgas 
vid förbränning av bränslen

tEMA Urban hållbarhet
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ett klimatneutralt stockholm
fä r D pl a n  2050

I beräkningarna ingår inte bara själva utsläppen i staden utan 
också ett LCA-påslag för den koldioxid som går åt vid produk-
tion av ett bränsle. Helt fossilfritt går det antagligen inte att bli. 
Det kommer att sannolikt att finnas en liten mängd utsläpp kvar 
från bland annat sopförbränning av plaster. Men det är mycket 
svårt att beräkna hur stor den andelen kan tänkas vara 2050.

Nu kommer Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag att gå 
ut på mycket bred remiss till alla stadens förvaltningar och bolag, 
men också till olika myndigheter, miljöorganisationer med flera.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut i slutet på 2013. Det 
hör inte till vardagligheterna att Stockholm samlar sig runt en 
40-årig planeringshorisont. Det har samma magnitud som be-
sluten om tunnelbanan, fjärrvärmeutbyggnaden, saneringen av 
innerstaden med mera. Redan nu står det klart att många beslut 
måste tas långt innan 2050. Det gäller inte minst beslut som rör 
trafiken och vilken typ av fordon som kan tillåtas efter 2050. 

Det är en mycket ambitiös plan som är början på en lång och 
krävande resa för att uppnå stadens viktigaste klimatmål.

ny policy för industribuller
I mars beslutade stadsbyggnadsnämnden, Miljö- och hälsos-

kyddsnämnden, Trafik- och renhållningsnämnden och Exploa-
teringsnämnden gemensamt att föreslå Kommunfullmäktige att 
anta en ny policy för industribuller. Tanken är att åstadkomma 

en motsvarighet till den så kallade Stockholmsmodellen som har 
tillämpats för trafikbuller. Den innebär att man kan tillåta högre 
ljudnivåer utomhus vid fasad om en bostad har tillgång till en 
tyst sida. Förslaget kommer samtidigt som regeringen har till-
satt en särskild bullerutredare, Naturvårdsverket och Boverket 
har fått särskilda utredningsuppdrag, en särskild utredning om 
bullerkrav för studentbostäder snart skall lämna sitt förslag och 
frågan om rimliga nivåer för flygbuller åter utreds.

Ett särskilt projekt är Stadens ljud. Det är ett samverksans-
projekt mellan Göteborg, Helsingborg, Malmö och Stockholm 
om ljudet i staden och med särskilt fokus på bostadsbebyggelse 
i hamnnära lägen. Det är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, 
Centrala Älvstaden i Göteborg, Västra hamnen i Malmö och H+ 
i Helsingborg. Arbetet har haft stöd från delegationen för håll-
bara städer.  Gemensamt föreslås nya riktlinjer för industribuller. 
Projektets slutrapport presenterades den 3 maj 2013. <<

Text: Gunnar Söderholm, chef för miljöförvaltningen i Stockholms stad
Foto: Fredrik Persson/Stockholms stad
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Länsstyrelsen Skåne har antagit en nollvision om exploatering av 
jordbruksmark. Visionen formuleras i åtgärdsprogrammet för de 
skånska miljömålen och tar sig uttryck i nya krav på kommuner-
nas planering. I översiktsplanerna ska redovisas vilka "väsentliga 
samhällsintressen som skall tillgodoses" när kommunen föreslår 
exploatering på åkermark. 

Med ordvalet "väsentliga samhällsintressen" kopplar Länssty-
relsen ihop sin vision med miljöbalkens s k hushållningsparagraf, 
kap 3 § 4, som hävdar jordbrukets nationella betydelse. I lagtex-
ten står att "brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att till-
godose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk."
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– Bostadsbebyggelse generellt är inte ett väsentligt samhälls-
intresse, menar länsstyrelsen. Och den ståndpunkten kommer 
man att driva i granskningsprocessen kring översiktsplanerna. 
Planer som inte är acceptabla ur markhushållningsperspektivet 
renderar ett negativt granskningsyttrande och detta kommer att 
göra sig gällande i en eventuell detaljplanering. 

– Det finns en stor potential till förtätning i Skånes tätort-
sområden och exploateringen av åkermark kan därför begränsas. 
Nollvisionen för den värdefullaste åkermarken kan förenas med 
en stark skånsk utveckling, sade länsarkitekt Elisabet Weber i ett 
pressmeddelande i samband att åtgärdsprogrammet för miljömå-
len presenterades.<<

Text: Bitte Nord, frilansjournalist.
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I Sjöbo, Lomma och Falkenberg har man bestämt sig för att slå 
vakt om den goda jorden och backar nu från tidigare planer som 
medgav exploatering av jordbruksmark för bebyggelse.

Med förslagen till nya planer sparar de tre kommunerna till-
sammans 450 hektar åkermark. 

I början av det här året presenterade Jordbruksverket en ny kart-
läggning av exploateringen av jordbruksmark i Sverige som visade 
att jordbruksmarken försvinner i allt snabbare takt. Under fem år, 
mellan 2006 och 2010, slukade infrastruktur och bebyggelse 3 000 
hektar åker och det är mer än vad som gick åt under de närmast 
föregående åtta åren. Enligt myndigheten får värdet av jordbruks-
mark, som långsiktig resurs för bland annat livsmedelsförsörjning-
en, stå tillbaka för exploateringens kortsiktiga vinstintressen.

I Skåne och Halland, som har de bästa jordarna i landet, för-
svann enligt samma kartläggning mer åkermark än någon an-
nanstans i Sverige. I Skåne konsumerades 1,5 promille av den 
totala arealen jordbruksmark per år till förmån för vägar, verk-
samheter och bostadsbebyggelse och i Halland var motsvarande 
siffra 2,3 promille. Men nu har alltså två kommuner i Skåne och 
en i Halland beslutat att planera för att jordbruksmark tas i an-
språk i betydligt mindre omfattning än hittills.

För Sjöbos och Lommas del handlar det om Fördjupade över-
siktsplaner för delområden medan Falkenbergs kommun jobbar 
in den nya policyn i en kommuntäckande översiktsplan.

– När kommunledningen för några år sedan beslutade att 
arbetet med en ny ÖP skulle inledas fanns insikten om att be-
tydande andelar av kommunens bästa åkermarker var planlagd 
som utbyggnadsområden i den befintliga översiktsplanen. Tan-
ken väcktes på att "återta" marken, berättar Pernilla Jakobsson, 
Falkenbergs dåvarande översiktsplanarkitekt.

Så har det också blivit. I det förslag till ny översiktsplan som 
ställs ut nu i vår har en handfull av tidigare utpekade utbygg-
nadsområden norr, öster och söder om Falkenbergs tätort i stäl-
let planlagts för att fortsatt vara jordbruksområden. Tillsam-
mans täcker områdena en yta på omkring 140 hektar.

I planförslaget uttalas också tydligt att kommunen har en 
policy för bevarande av åkermark. Restriktivitet ska råda för 
ianspråktagande av åkermark i framtiden och stor restriktivitet 
vad gäller den mest värdefulla jordbruksmarken, heter det. Bland 
synpunkterna som kommit in finns ett starkt stöd för planens 
ambitioner på det här området.

2009, när den skånska landsbygdskommunen Sjöbo fick sin 
nu gällande översiktsplan sågs det inte som problematiskt att 
centralortens största tillväxtområde planerades på jordbruks-
mark. Tätt inpå tätbebyggelsen sträcker sig ett tre kilometer 

långt och en kilometer brett jordbruksområde som fått beteck-
ningen "utredningsområde för bebyggelse." 

Idag har ansvariga på stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo 
svårt att förklara varför valet föll på jordbruksmarken när det 
inte saknas lämpligare mark att expandera på.

– Det enda motiv jag kan gissa mig till är att markens ägare 
hade ett intresse av att området gjordes exploateringsbart och 
förde en dialog med politiken, säger Joel Tufvesson som är Sjöbos 
nuvarande stadsarkitekt.

Även Länsstyrelsen Skåne ställde sig oförstående när förslag 
till fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort presenterades ett år 
senare. Det 300 hektar stora utredningsområdet pekades i FÖP-
förslaget ut som ett nytt stort bostadsområde. "Länsstyrelsen 
är tveksam till det stora utbyggnadsområdet som planeras för 
bostäder och skola i norra delen av tätorten och anser att kom-
munen ska överväga lokaliseringen", skriver länsstyrelsen i ett s 
k samrådsyttrande.

Myndighetens kritiska synpunkter fick Sjöbo att tänka om och 
i det omarbetade förslaget till fördjupad översiktsplan som förvän-
tas bli antaget inom kort har det aktuella området strukits. 

I stället för att ta i anspråk åkermark för att klara bostadsför-
sörjningsbehoven under kommande årtionden väljer Sjöbo att 
förtäta i centralorten.

– Vi har centralt belägen tomtmark som är lika stor som Bo01-
området i Malmö. Den räcker för den befolkningstillväxt vi 
prognostiserat fram till 2030, säger Joel Tufvesson.

I den attraktiva kustkommunen Lomma strax norr om Malmö 
är tillgången på byggbar mark inom tätorterna mycket begränsad 
och när den nu beslutade byggnationen på gammal industrimark 
är avslutad återstår inga andra möjligheter att växa på än genom 
viss förtätning och byggnation på jordbruksmark. Men den gäl-
lande inställningen är att den inte ska hanteras slösaktigt så där-
för fick den kommuntäckande översiktsplanen från 2010 bakläxa 
redan efter ett år då arbetet med en fördjupad plan för tätorten 
Bjärred började. Av 20 hektar jordbruksmark planerad för villa-
bebyggelse ströks hälften. Samtidigt skrevs exploateringstalet upp. 
I stället för 180 villor byggs 250 bostäder i en blandad bebyggelse. 
Och tio hektar åker sparas.

– Vi kommer att behöva ta i anspråk jordbruksmark även fort-
sättningsvis men den tiden är förbi när vi lade ut villamattor på 
åkrarna, summerar Anders Nyquist, planeringschef i Lomma.<<

Text: Bitte Nord, frilansjournalist.

Nya planer värnar  

jordbruksmark
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ekologisk kompensation  
– om hur kommuner kan bidra till att stoppa förlust 
av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
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för lust av biologisk mångfald och förstö-
relse av ekosystemtjänster är en av vår tids största miljöut-
maningar. EU har därför i sin nya naturvårdsstrategi lagt 
fast att förlusterna ska ha avstannat väsentligt till år 2020 
för att helt ha upphört till år 2050. 

I Sverige gör Naturvårdsverket bedömningen att vi 
inte kommer lyckas nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt 
växt- och djurliv” till 2020. Naturvårdsverket menar att 
hälften av arterna och tre fjärdedelar av naturtyperna 
i EU:s Art- och habitatdirektiv riskerar att försvinna 
från Sverige på sikt om inte mer görs. 

– Sverige är ett av de länder i Europa som har den mest 
omfattande tillämpningen av MKB. Men trots hänsyns-
taganden och skadelindrande åtgärder vid exploateringar 
sker en ständig nettoförlust av naturvärden och sociala 
värden kopplade till naturmiljöer.

Det säger Anders Enetjärn, VD för ekologiföretaget 
Enetjärn Natur och en av pionjärerna inom ekologisk 
kompensation i Sverige. Han menar att den som kom-
mer att skada naturmiljöer som utgör allmänna resur-
ser, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och 
upplevelsevärden, ska kompensera detta genom att till-
föra nya värden med ambitionen att det inte ska kvarstå 
någon nettoförlust. 

Från nationell nivå finns det stora förväntningar på 
kommunernas deltagande i arbetet för att nå miljömå-
len. SKL släppte dock i slutet av 2012 en rapport som vi-
sar att det finns behov av verktyg för att skydda, bevara 
och förbättra miljön lokalt.

– Att värna om naturvärden och grönområden för 
rekreation samtidigt som staden växer är en stor utma-
ning för alla tillväxtkommuner. Kommuner är viktiga 
samhällsaktörer som kan ställa upp tydliga spelregler för 
exploateringar. Ekologisk kompensation är ett av få prak-
tiska verktyg som kan bidra till att Sverige kan nå mil-
jömålet för biologisk mångfald, och dessutom skapar vi 
upplevelsevärden och ekosystemtjänster om vi tillämpar 
kompensationsprincipen, fortsätter Anders Enetjärn. 

Ekologisk kompensation är fortfarande ett relativt 
nytt verktyg i Sverige. Det finns dock några kommuner 
som utvecklat metoder för att avtala med byggherrar 
om frivilliga kompensationsåtaganden vid exploate-
ringsärenden. Hit hör Helsingborg Stad och Göteborg 
Stad. Inspiration har hämtats från Tyskland där kom-
pensation är ett välutvecklat kommunalt verktyg för att 
skydda grönmark. 

– I Göteborg Stad har vi arbetat mer metodiskt 
med kompensation sedan 2009. Vi har stött på utma-
ningar men vi ser stora möjligheter och vinster med att 
integrera kompensationsprincipen i vårt planarbete. 
Vi utvärderar nu vårt arbete för att se över hur vi som 
kommun kan bli ännu bättre på att kompensera förlust 
av natur- och sociala värden och ekosystemtjänster vid 
exploateringsärenden, säger Evelina Eriksson som är 
miljöplanerare på Stadsbyggnadskontoret.  

Europas kanske största projekt hittills inom ekologisk kom-
pensation är Banverkets åtgärder med anledning av den nya 
järnvägen Botniabanan vid Umeälvens delta. Här anlades och 
skyddades hela 500 hektar för fåglar och andra arter i både slätt-
landskap och skog. På bilden nya strandängar och våtmarker på 
båda sidor om den nya järnvägen.
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En stor utmaning med att ekologisk kompensation är 
att välja lämpliga måttenheter för värdering av skada på na-
tur, rekreation och ekosystemtjänster. Det är därför ett ak-
tuellt område inom forskningen. Dessutom har regeringen 
nyligen tillsatt en utredning som ska analysera och föreslå 
metoder för att värdera natur och ekosystemtjänster. 

– Inom Enetjärn Natur jobbar vi systematiskt för att 
ekologisk kompensation ska bli ett naturligt verktyg i 
samhällsbygget. När kompensation tillämpas på rätt sätt, 
det vill säga först när all rimlig hänsyn och skadelindran-
de åtgärder har vidtagits, finns stor potential att skapa 
nya värden och biologisk mångfald. I sommar planerar 
vi ett seminarium om ekologisk kompensation under 
Almedalsveckan och under vintern 2013/14 medverkar 
vi vid en konferens i Skåne. Dit kommer vi att bjuda in 
kommuner, beslutsfattare, företag och organisationer för 
att gemensamt diskutera möjligheter, utmaningar och 
lösningar med ekologisk kompensation. <<

Text: Josefin Blanck, Enetjärn Natur
Foto: Lars Lindh

"Hänsyns-hierarkin" (från mitigation hierarchy) - innebär of-
tast enbart undvikande och skadebegränsande åtgärder vid 
exploateringar i Sverige, något som leder till att natur och 
biologisk mångfald ständigt naggas i kanten. Detta kan upp-
vägas både med ekologisk restaurering och ekologisk kom-
pensation, så att ingen nettoförlust kvarstår.
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definition av ekologisk kompensation:
med ekologisk kompensation menas att den som kommer 
att skada naturmiljöer som utgör allmänna resurser, såsom 
arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, 
ska gottgöra detta genom att tillföra nya värden med ambi-
tionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust. ekologisk 
kompensation tillämpas först när all rimlig hänsyn vidtagits.

tips:
Seminarium under almedalsveckan: ekologisk kompensa-
tion - ny marknad för ekosystemtjänster eller exploatörernas 
fribiljett?. Visby, ons den 3 juli kl 12.30. medverkande: enetjärn 
Natur, Fores, Sveaskog, Naturskyddsföreningen, enveco
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– För Cykelfrämjandet är Cykelfrämjandets Kommunvelometer ett 
effektivt sätt att arbeta med cykelpolitik. Vi vill vara en seriös part-
ner och kravställare, som baserar våra synpunkter till kommunerna 
på fakta, säger Anders Drougge, ordförande för Cykelfrämjandets 
riksorganisation. Vår ambition med detta är att få bättre gehör för 
våra krav på cykelfrämjande åtgärder och skapa en positiv dialog 
både nationellt och i de enskilda kommunerna. Samt naturligtvis 
att skapa positiv uppmärksamhet och image för Cykelfrämjandet.  

vad är då Cykelfrämjandets Kommunvelometer? 
Det är en undersökning som Cykelfrämjandet gör för att värdera 
kommuners cykelaktiviteter, cykelpolitik och handlingsplaner.  
Undersökningen är upplagd för att ge en objektiv och jämförbar 
bild av kommunernas insatser och ambitionsnivå i cykelfrågor, 
oavsett kommunens storlek. 

Det är bara kommuner som själva har anmält sig som ingår 
i undersökningen. Många kommuner deltar år efter år och har 
satt upp officiella mål för vilka mätvärden som de skall uppnå 
vid en viss tid.  Det är sex olika områden som ingår i mätningen:

1. Befintlig infrastruktur, där nyckeltalet är den totala längden cy-
kelväg i kommunen, mätt per invånare.

2. Investeringar i ny infrastruktur, drift och underhåll. Här är 
nyckeltalen dels investering per invånare i kronor för 2012 och 
2013 (separat för nyinvestering och underhållsinsatser) och dels 
andel kommunanställda per 1 000 invånare som arbetar med ut-
veckling och planering av ny infrastruktur.

3. Investeringar i informationsinsatser och kampanjer. Nyckelta-
len för detta är dels andel cykelvägar som har vägvisande skylt-
ning och dels andel kommunanställda per 1 000 invånare som 
arbetar med information och marknadsföring av cykling.

4. Kommunens cykelaktiviteter under 2012/2013.
5. Kommunens cykelpolitik och handlingsplaner.
6. Kommunens uppföljning, utvärdering och långsiktiga planering.

Kommuner som tävlar med varandra om att ha bäst cykelpolitik. Kommuner som plötsligt börjar prioritera cykel-
frågor, införa helt nya arbetssätt och sätter upp detaljerade och ambitiösa mål för sina strävanden för att bli en 
bra cykelkommun. det är några av resultaten fyra år efter starten av Cykelfrämjandets Kommunvelometer.    

De olika delfrågorna har viktats utifrån hur viktiga Cykel-
främjandet anser att de är. 

går det verkligen att på ett rättvist sätt jämföra 
olika stora kommuner med varandra? 
Baserat på resultaten av fyra års mätningar, kan Cykelfrämjandet 
konstatera att det varken verkar som om de mindre eller de större 
kommunerna skulle ha sämre förutsättningar i granskningen 
eller att det finns en korrelation mellan invånarantal och längd 
cykelväg per invånare. Det finns stor poängspridning inom de 
olika kommunstorlekarna.

Hur publiceras resultaten?
Varje år hålls resultaten hemliga fram tills att de avslöjas på Ga-
tukontorsdagarna. Då presenteras årets undersökning och de del-
tagande kommunernas resultat. Samtidigt sänds resultaten ut till 
de deltagande kommunerna och publiceras på Cykelfrämjandets 
hemsida. Dessutom går ut pressinformation till media i hela landet. 

Den kommun som har högst resultat utses till Årets Cykel-
främjarkommun. I år var det – för tredje året i rad – Malmö som 
fick högst poäng, följd av Lund och Gävle. 

Malmö och Lund är suveräna, men Gävle har för varje år 
arbetat sig upp till högre poäng och nu till och med lyckats 
komma på tredje plats. 

På Gatukontorsdagarna berättade de som ansvarar för cykelfrå-
gor i Gävle om hur de arbetar och vad de har för mål. Vi får se om 
det leder till att poängkampen hårdnar i nästa års mätning.<<

Text: Christian Juul, projektledare
Foto: Margaretha Hagman

CyKELFRäMJANDETS  
KOMMUNVELOMETER:

Effektiv cykelpolitisk 
påverkan på kommuner
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Stadens täthet och efterfrågan på 

stadskvaliteter
del 1

k a n m a n sätta ett ekonomiskt värde på god stadsbyggnad? 
I en studie för Regionplanekontoret vid Stockholms läns lands-
ting och Stockholm, Nacka, Lidingö och Haninge kommuner har 
Spacescape i nära samarbete med nationalekonomer på företaget 
Evidens genomfört en omfattande studie för att utveckla ny kun-
skap om relationen mellan stadsbyggande och attraktivitet: Vilka 
stadskvaliteter efterfrågas av stadens invånare? 

Baserat på 7 000 bostadsrättsförsäljningar i Storstockholm 
har man med hjälp av statistiska regressionsanalyser identifierat 
åtta lägeskvaliteter som vi kallar stadskvaliteter som oberoende 
av varandra värderas högt.

Dessa åtta faktorer visade sig vara särskilt viktiga för prisutfallet 
på de studerade lägenheterna. En av dessa handlar om socioekono-
mi, mätt i inkomst och utbildningsnivå. Men de övriga sju handlar 
om den byggda miljön och ryms inom det som kan beskrivas som 
”det spatiala kapitalet”. Det är således inte lägenhetens standard, 
val av tapeter, eller om lägenheten utrustats med en teppanyakihäll 
som ger den stora påverkan på bostadsrättspriset, utan de identifie-
rade åtta stadsrumsliga och stadsgeografiska faktorerna.

Närheten till city är en av de faktorer som ger ett stort utslag 
på bostadens värde. I studien visade det sig att kvadratmeterpriset 
sjunker med nästan 1200 kr per kvadratmeter för varje kilometer 
avståndet ökar från centralstationen. Citys höga utslag på bostads-
priset kan enkelt härledas till det stora utbudet av pendlingsmöjlig-
heter, men även till det goda utbudet av handel och arbetsplatser. 
En stadsbyggnadsstrategi som tar fasta på denna slutsats pekar såle-
des på ett behov av att förtäta främst i centrala lägen. 

En minst lika viktig faktor för bostadsvärdet är närhet till 
spårstation, mätt i gångavstånd: bostadens värde ökar med 
nästan 1400 kronor per kvadratmeter om den ligger inom 500 
meter från en spårstation. I sammanhanget kan nämnas att bil-
tillgänglighet eller garageplats inte gav utslag i analysen, vilket 

tydligt pekar på den täta stadens och den goda kollektivtrafikens 
möjligheter att minska bilberoendet. Spårstationens värde är 
därmed oerhört viktigt att ha med sig i diskussionen kring hur 
framtidens infrastruktur skall byggas ut, och därmed en central 
fråga för den framtida stadsbyggnadspolitiken.

Ett väl sammankopplat gång- och gatunät ger också påverkan 
på bostadens pris. Det handlar framför allt om möjligheten att 
uppleva folkliv: att synas och bli sedd. Pågående forskning på 
KTH pekar på vikten av att stadsdelar är väl sammankopplade 
med varandra.1 I stadsdelar med få kopplingar till andra stads-
delar upplever invånarna generellt sett ett större utanförskap. 
Motsatsen, ett väl integrerat gatunät, skapar i stället en rums-
lig integration. En stor amerikansk forskningsgenomgång visar 
också att ett sammankopplat gatunät ger en ökad andel gående 
och cyklister.2 De platser eller stråk i gatunätet som uppvisar bäst 
integration, det vill säga bäst koppling till gång- och gatunätet, 
brukar också vara attraktiva lägen för handel och service om 
kundunderlaget i närområdet är tillräckligt stort.

Tillgång till butiker, restauranger och kultur – i studien sam-
lat under begreppet ’urbana verksamheter’ – visade sig också ge 
en kraftig påverkan på bostadspriset. Denna typ av verksamheter 
kräver den täta blandstadens och stadsgatans attraktivitet, samt 
lokaler och verksamheter i gatuplan. Många kommuner kämpar 
med frågan om funktionsblandning: det kan vara svårt med res-
tauranger kombinerat med boende på grund av fläktar, sophämt-
ning, livsmedelslagstiftning och liknande frågor, men det kan 
också handla om att det kan vara svårt för bostadsrättsföreningar 
att få lönsamhet i lokaler. Täta strukturer, med kvartersform, ge-
nererar på grund av sin form förutsättningar för butiker och verk-
samheter som väljer att etablera sig i sådana lägen, medan det kan 
vara svårt att få lönsamhet i lokaler i glesa strukturer där inte bygg-
nadens placering möjliggör för förbipasserande att lägga märke till 
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verksamheten. En stadsbyggnadsstrategi som tar fasta på denna 
konklusion pekar således på ett behov av att analysera lämpliga 
handelslägen för att kunna skapa attraktivitet för de boende.

Närhet till vatten torde vara en självklar attraktivitet, vilket 
också bekräftats i de genomförda analyserna. Bostadens pris 
sjunker med ungefär 1500 kr per kvadratmeter för varje kilo-
meters ökat avstånd från en större vattenyta. Många stadsut-
vecklingsprojekt som genomförts under de senaste 10-15 åren 
har handlat om omvandling av hamnområden, så kallade Wa-
terfronts, där myllrande stadsdelar byggts upp i områden som 
tidigare präglats av sjöfart, industri, godshantering eller skrym-
mande verksamheter. H 99 i Helsingborg, Bo01 i Malmö, Norra 
Älvstranden i Göteborg och Hammarby Sjöstad i Stockholm är 
exempel på sådana stadsutvecklingsområden, som tar tillvara ett 
sjönära, centralt läge och skapar attraktiva boendemiljöer.

Närheten till park är också signifikant i analyserna, och det är 
främst större parker som får genomslag på bostadspriset. Detta tor-
de bero på den större parkens möjlighet att rymma olika typer av 
rekreativa aktiviteter: lek, sport och möjlighet att uppleva rofyllda 
naturmiljöer. En långsiktig stadsbyggnadsstrategi vore att bejaka 
värdet i de större sammanhängande parkerna; bygg runt parker 
snarare än att bygga i dem. Hus i park skapar snarare grönytor som 
är svåra att använda, genom att grönytorna styckas upp, samtidigt 
som gränsen mellan privata och offentliga ytor suddas ut.

Analyserna visar slutligen att kvartersutformningen i sig har en 
signifikant påverkan på bostadspriset. Har kvarteret en utform-
ning som innebär en hög grad av slutenhet och många utåtvända 
entréer innebär detta ett högre boendepris än en mer öppen inåt-
vänd  kvartersform. Kvartersformen genererar två sorters grund-
läggande kvaliteter, dels den gemensamma gården och dels ett ak-
tiverat gaturum som enligt forskning upplevs tryggare med fönster 
och entréer mot gata. Kvartersstad i Stockholmsområdet återfinns 
främst i Stockholms och Sundbybergs innerstad men också i andra 
miljöer som till exempel i trädgårdsstäder. För varje förbättring av 
ett slutenhetsindex med tio procentenheter så ökar bostadspriser-
na med 500 kr per kvadratmeter, vilket är ansenligt.

På senare tid har urbanitet och stadsmässighet kommit att 
bejakas i många styrdokument för stadsutveckling, men vid en 
stadsbyggnadshistorisk tillbakablick blir det dock tydligt att 
dessa inte hade samma höga värdering under de första decennier-
na av efterkrigstidens stadsbyggande.  I stället har en mycket stor 
del av Sveriges tätorter utformats utifrån modernistiska stads-
byggnadsprinciper och ideal som inneburit funktionsseparering, 
det vill säga en geografisk åtskillnad mellan bostäder, centrum 
och arbetsområden, men också en glesare stadsbyggnadsstruk-
tur. Med utbyggd tunnelbana i Stockholm och en stark tro på 
det bilburna samhället kunde dessa nya, effektiva stadsdelar bli 
attraktiva bostadsområden för den tidens bostadsspekulanter. 
Ett sådant glest, trafikseparerat stadsbyggnadsmönster uppstod 
inte bara i Stockholms tunnelbaneförorter utan i utkanterna av 
de flesta svenska tätorters kärnor.

Bland dåtidens arkitekter och planerare fanns en stark tro 
på att den glesa, uppdelade staden skulle svara mot de boendes 
behov. Flera delar i det funktionsuppdelade boendet uppskattas 
också även idag, till exempel grönskan, trafiksepareringen och 
lekparkerna. Det finns dock många egenskaper som inte visat 
sig vara så attraktiva som det var tänkt. Att stadsbyggnadsprin-
ciperna innebar att lokalisering av arbetsplatser och boende kom 
att ske med stora avstånd från varandra har skapat mycket av de 
negativa trafikeffekter vi kan se i dagens stadskärnor. 

Talande siffror för funktionssepareringens effekter är Göte-
borgsregionen där cirka 75 procent av de nya bostäderna under 
de senaste 20–30 åren har byggts i kranskommunerna, medan 
en lika stor del av arbetstillfällena har tillkommit i Göteborgs 
stad.  Dåtidens principer innebar även rivningar i många svenska 
stadskärnor, för att det nya separerade samhället, med plats för 
bilar, parkering och storskaliga byggnader, skulle få plats i de 
äldre stadskärnornas trånga gatunät och små fastigheter.  

I den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 för Stock-
holmsregionen är urbanitet ett ledord. Den pekar ut ett antal 
täta regionala stadskärnor där stadsutvecklingen ska koncen-
treras. Även Stockholms stads vision 2030 – likaväl som den 
nyligen lagakraftvunna översiktsplanen Promenadstaden 
– pekar på värdet av en tät, levande stadsmiljö i den centrala 
stadskärnan, kompletterad av ett antal tyngdpunkter i ytter-
staden. Detta är inget unikt, utan de f lesta nya översiktsplaner 
i Sverige pekar i riktning mot en ökad stadsutveckling och för-
tätning. För de f lesta svenska kommuner är dock stadsbyggnad 
av denna typ förenad med svårigheter. 

Förtätning innebär i de flesta fall långa planprocesser, med 
överklaganden från närboende (NIMBY-effekten 3) och svårighet 
att exploatera på grund av terrängförhållanden eller komplicerade 
markägoförhållanden. Svårigheter att tillhandahålla parkering 
enligt kommunens normer kan också utgöra ett hinder. Att bygga 
på jungfrulig mark i städernas utkanter, eller i kranskommunerna, 
där eventuella överklaganden är få och marken lätt att bebygga är 
helt enkelt mindre komplicerat. Så varför inte bygga på detta enkla 
sätt? För att det är den raka motsatsen till den typ av stadsbyggnad 
som forskning och empiriska studier visar sig ha ett långsiktigt 
värde för medborgare och samhälle! <<

Läs mer i Stadsbyggnad nr 4/2013 – där publiceras del 2 av texten.
Alexander Ståhle, Tekn Dr Stadsbyggnad, Spacescape
Linda Kummel, planeringsarkitekt MSA, Spacescape
Foto: Alexander Ståhle

1. Legeby, A, 2010, “Urban segregation and Urban Form”, Licentiatavhandling KTH.

2. Ewing & Cervero, 2010, Travel and the Built Environment: A meta-analysis, Journal 
of the American Planning Association, 76:3:2010

3. NIMBY kommer av uttrycket Not In My Back Yard och syftar på den situation ofta 
uppkommer vid förtätningsdiskussioner, då många ställer sig bakom förtätning som 
princip, bara det inte blir just i anslutning till den egna fastigheten.

spacescape

Spacescape är ett forskningsbaserat konsultföretag som arbetar 
med kvalitetssäkring av stadsmiljöer och stadsutveckling. Före-
taget är en avknoppning från en stadsforskargrupp från KTH. 

Evidens är ett företag som gör ekonomiska analyser av den 
nordiska fastighetsmarknaden.

Regionplanekontoret heter officiellt Tillväxt, miljö och regi-
onplanering, TMR, och är den förvaltning som ansvarar för 
regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

i Stockholms län. TMR arbetar på uppdrag av landstingsstyrelsen 

och tillhör Stockholms läns landsting (SLL).
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IFme:s vårmöte 2013 i Charlotte, NC, USa
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IFme:s vårmöte 2013 i Charlotte, NC, USa
Kommunaltekniker i många länder i världen organiserar sig i för-
bund och föreningar i sina respektive länder. Redan på 1960-talet 
kom tanken att det finns mycket att ta del av och lära av varandra 
i ett vidare perspektiv än avgränsat inom sitt eget land. 

IFME, International Federation of Municipal Engineering, 
heter den internationella organisation för kommunaltekniker och 
kommunalteknik, som då bildades. Svenska Kommunal-Tekniska 
Föreningen, KT, är medlem i IFME sedan många år. IFME håller 
möte med medlemsländernas representanter två gånger per år.

Det är när människa möter människa, som värde skapas. Sociala 
medier ersätter inte människomötet, men förstärker det. Förutsätt-
ningar skapas för långsiktig kontinuerlig kamratskap mellan oss, 
som arbetar världen över med den kommunala tekniken. Medlem-
marna i ländernas organisationer får genom IFME alla tillgång till 
ett nätverk att använda för lärande och utbyte. IFME:s hemsida 
www.ifmeworld.org är en bra väg. Alla medlemsorganisationer är 
välkomna att sända in refererat från sina konferenser till hemsidan. 
På KT:s egen hemsida finns en särskild flik för IFME. 

Att till exempel kunna hålla föredrag utomlands är en intres-
sant möjlighet. Genom att maila sin föredragsidé via IFME till 
arrangörerna av konferenser i ett medlemsland, så kan den för-
hoppningsvis bli antagen. På IFME-kongressen 2012 antogs en 
rad föredrag från KT:s medlemmar. Är du yngre med minst 5 års 
kommunalteknisk praktik efter avslutad grundutbildning finns 
KT:s stipendium att söka. Söker du personkontakter i den kom-
munaltekniska sfären i något av medlemsländerna kontaktar du 
bara någon av dem som representerat KT i IFME. 

Internationella nätverk, inte minst inom kommunaltekniken, 
tar tid att bygga upp. Genom KT:s deltagande i IFME får KT:s 
medlemmar ingångar i ett stort nätverk av kommunaltekniker, pla-
nerare, byggare och förvaltare i länder på flera kontinenter, Afrika, 
Australien, Nordamerika, Europa och framöver förhoppningsvis 
även Sydamerika och Asien. I tider av ekonomisk åtstramning kan 
resor utomlands bli ifrågasatta. Samtidigt är omvärldsbevakningen 
mycket viktig, för att lära av goda exempel, agera smart och kost-
nadseffektivt med kommunens skattemedel. 

Vårmötet 2013 i IFME hölls direkt efter påsk, i anslutning till 
den ”Snow Conference” (tema vinterväghållning), som mötets 
värdorganisation APWA (American Public Works Association) 
arrangerade i Charlotte, North Carolina, USA. Sveriges repre-
sentanter vid det här mötet var KT:s ordförande Bo Bäckström, 
Gävle, och Inger Sundström, f d ordförande i KT, Örebro.

”Snow Conference” är en av de tre nationella konferenserna, 
som APWA håller årligen. APWA omfattar både USA och 
Kanada och har totalt 28 600 medlemmar och ca 60 anställda. 
Mycket arbete görs ideellt i distrikten, de s k Chapters, som är 
63 stycken. Avgifterna tas in centralt och fördelas till distrikten 
i förhållande till medlemsantal. Av medlemmarna är 70% kom-
munalt anställda och 30% privatanställda. 
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Från själva IFME-mötet noteras: 
•	 IFME:s strategiska plan från 2010 reviderades vid mötet. 

IFME ska bl a: 

1. Ge ut nyhetsbrev två gånger per år (läggs ut på KT:s hemsida, 
flik IFME)

2. Organisera studieresor mellan medlemsländerna

3. Registrera IFME i ett engelskspråkigt land (nu är förbundet 
registrerat i Holland)

4. Arbeta med marknadsföringsmaterial till nya medlemsländer

•	 Arbetet fortsätter med att öka antalet organisationer från flera 
länder i IFME. IFME:s ordförande kommer i september att träf-
fa representanter för kommunalteknik från Spanien och Irland. 

•	 Diskussion om tiden mellan IFME:s kongresser ska minskas 
från tre år till två pågår. Till nästa möte ska för- och nackdelar 
av en kortare period beskrivas, Finland ansvarar, då Finland 
var huvudansvarig för kongressen 2012. APWA är redo att ti-
digarelägga sin IFME-kongress från 2018 till 2017. 

•	 gNAMS (global Network Asset Management Society) ar-
betar vidare med strukturer för finansieringsplanering för 
underhåll och förnyelse inom gata, vägar, broar, grönt, VA, 
byggnader med mera. Även utveckling av ISO 55000 stan-
darder pågår. Det bedömdes intressant att ordna workshops i 
Europa, gärna i anslutning till kommande IFME-möten. Det 
kan vara intressant för KT:s kommittéer.

•	 IFME:s kommande möten: I början av november hålls höst-
mötet 2013 i Reykjavik på Island. 2014: våren (april/maj) i 
Skottland och hösten (september/oktober) i Holland eller 
Belgien. Återigen noteras att nästa IFME-kongress planeras 
äga rum 7-11 juni 2015 ihop med INGENIUM (Nya Zeelands 
organisation):s årliga kongress i Rotorua, se mer om det på 
www.ifme2015.com.

•	 Deltagarna i IFME-mötet erbjöds studieutflykt med flera in-
tressanta punkter. I samband med IFME-mötena är det van-
ligt med någon form av studieutflykt, precis som vid en del av 
våra konferenser inom KT här hemma. Utflykten i Charlotte 
omfattade: Vattenreningsverk, sopsorteringsstation, trafikö-
vervakningscentral och kollektivtrafik. 

Den lilla fria tid vi hade utnyttjades till att besöka Nascar Hall 
of Fame, beläget i Charlotte, ett fantastiskt museum och kultur-
center över den unika biltävlingen Nascar (National Association 
for Stock Car Auto Racing). 

Erfarenheter och inspiration vi tar med oss hem är bland annat: 
•	 Australien, IPWEA www.ipwea.org.au, är duktiga på många 

saker, noteras speciellt deras insatser för att ta hand om unga 
kommunaltekniker och en bra IT-utveckling inom föreningen. 

•	 USA, APWA, certifierar miljöarbete och delar ut diplom efter 
vissa kurser att användas i CV:t, något, som kanske kan utveck-
las inom  KT.

Det är spännande och värt att notera att medlemsländernas 
olika organisationer är mera lika än man kan tro. De, liksom KT, 
arbetar i huvudsak för den enskilde medlemmens bästa genom 
nätverk, utbildning och utveckling. Av den anledningen blir det 
intressant att vara med, eftersom goda idéer, erfarenhetsutbyte 
med mera kan användas och tillämpas i Sverige.

Mer om IFME hittar du på KT:s föreningshemsida www.skt.se 
under flik IFME. IFME har en egen hemsida www.ifmeworld.org. 
På www.ifme2015.com håller du koll på IFME:s kommande kon-
gress, 10-13 juni 2015 i Rotorua, Nya Zeeland. Visst vore det roligt 
om vi får med ett eller flera svenska föredrag i programmet. IFME 
håller kongress vart tredje år. När motsvarande kongress hölls i Mel-
bourne 2009, ordnade den finska kommunaltekniska föreningen en 
studieresa med ett 20-tal deltagare och när IFME:s kongress hölls 
2012 var det en stor grupp kommunaltekniker som kom långa vägar 
för ett besök i Skandinavien. Inget är omöjligt, eller hur? <<

Inger Sundström, f d ordförande i KT, Örebro
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KontaK ta annonsavdelningen
Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09 
Mail: info@irmermedia.com

Platsannonsera
i Stadsbyggnad och på 

stadsbyggnad.org!

Våra läsare arbetare inom  

gatutrafik-, tekniska-, fastighets- 

och stadsbyggnadskontoren 

i Sveriges 290 kommuner.
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Notiser

Utredare föreslår en förenklad plan- och bygglovsprocess
Utredare Lars Magnusson lämnade tidigare i maj över betänkandet En effektivare plan- och bygglovspro-
cess till bostadsminister Stefan Attefall. Uppdraget var inriktat på att undanröja de hinder för ett ökat bo-
stadsbyggande som kan kopplas till regelverket.

Utredaren föreslår bland annat att det i normalfallet ska räcka 
med antingen detaljplan eller bygglov vilket ska kraftigt förkorta 
tiden mellan idé och byggstart. Bostadsförsörjningen får status 
som ett allmänt intresse och regeringen ska kunna tvinga fram 
en planläggning för bostadsbyggande genom så kallade plan-
föreläggande i enskilda kommuner. Betänkandet innehåller ett 
25-tal förslag om bland annat följande frågor:

•	 Större tyngd i kommunernas översiktsplanering med ett nytt 
planinstrument, områdesplanen 

•	 Färre steg i plan- och bygglovsprocessen från idé till byggstart 
•	 Begränsande bestämmelser i gamla detaljplaner som hindrar 

förtätning och bebyggelseutveckling upphävs 
•	 listan över bygglovsbefriade åtgärder utökas och kommu-

nens hantering av detaljplaner och bygglov förenklas 
•	 Bostadsförsörjningen förtydligas i lagstiftningen som ett all-

mänt intresse och regeringen föreslås kunna utfärda planfö-
reläggande 

Kommunernas översiktsplanering stärks med områdesplanen
Områdesplan för en stadsdel eller tätort upprättas av kommu-
nen efter dialog med medborgarna och samråd med länssty-
relsen och öppnar för möjlighet att upphäva detaljplanekravet. 
medborgarinflytandet kommer in i ett tidigt skede av planering-
en och staten, länsstyrelsen, får en mer proaktiv roll. Områdes-
planen ska bland annat visa områdets indelning i blivande all-
männa platser, kvartersmark och vattenområden och hur dessa 
områden ska användas, till exempel genomfartsled, torg, parker, 
bostäder, industriområde.

Prövning i ett steg: antingen detaljplan eller bygglov
Utredningen föreslår att dagens system, där det krävs både 
detaljplan och bygglov, avskaffas. Vid komplexa projekt där till 
exempel fastighetsrättsliga frågor behöver lösas väljer man de-
taljplan och vid enklare projekt sker bygglovsprövningen direkt 
mot områdesplanen, normalt inte både och.

Äldre detaljplaner görs flexibla och öppnar för förtätning som 
harmonierar med omgivningen

För äldre detaljplaner upphävs alla planbestämmelser utom 
de obligatoriska efter att genomförandetiden har gått ut (5–
15 år). I stället införs en bestämmelse som innebär att det man 
får bygga i princip styrs av hur den omkringliggande bebyg-
gelsen har utformats. Samtidigt inträder samma bygglovsplikt 
som idag gäller inom en detaljplan.

Enklare för fastighetsägare att göra mindre kompletteringsåt-
gärder och tillbyggnader
det blir enklare för en fastighetsägare att bygga om och bygga till 
sitt hus bara det passar in i den omkringliggande bebyggelsemiljön.

Förenklad handläggning inom kommunen
Utredningen föreslår dessutom en rad åtgärder som syftar till 
en förenklad handläggning inom kommunerna vilket förväntas 
leda till ett bättre utnyttjande av kompetensen inom planering 
och bygglovsprövning, exempelvis:

•	 Kommunen ska kunna ge bygglov för åtgärder på tomter av-
sedda för allmänt ändamål även om verksamheten är privat. 

•	 Parkeringsplatser ska kunna anläggas även på mark som enligt 
en detaljplan inte får bebyggas. 

•	 det blir enklare att förlänga genomförandetiden för en detalj-
plan och att upphäva gamla detaljplaner. 

•	 Kravet på att kungöra detaljplaner tas bort och kommunen 
avgör själv hur samrådet ska genomföras. 

•	 Fler detaljplaner ska kunna antas av byggnadsnämnden el-
ler kommunstyrelsen. endast planer som berör stora eko-
nomiska åtaganden för kommunen behöver beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Bostadsförsörjningen förtydligas som ett allmänt intresse
en fungerande bostadsmarknad är ofta avgörande för att en re-
gion ska kunna utvecklas. Samarbetet över kommungränserna 
är dock inte alltid det bästa och i plan- och byggnadslagstift-
ningen finns det ingen tydlig koppling till behovet av bostads-
försörjning och bostadsbyggande. Utredningen föreslår därför 
att bostadsförsörjning skrivs in som ett så kallat allmänt intresse i 
PBl för att öka den mellankommunala samordningen.

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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2013

Gatukontorsdagar 2013 21–23 maj Skövde  Kulturhus Trädgårdsgatan 9 Skövde

Smtr Gatukommittén 23 maj Skövde  Kulturhus 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 10 sept 12.00 17.00 Stockholm

Kommittésammanträden 10 sept Stockholm

Kommunalteknik 2013 10–11 sept Stockholmsmässan Stockholm

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte 20–21 sept Ringsted

Stadsbyggnad nr 6, Redaktionsmöte 4 okt

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag 21 okt

Kt:s Ledarforum 22–23 okt Sigtuna

Smtr Gatukommittén 30 okt 10.00 16.00 Stockholm

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

Stadsbyggnadsdagarna 2014 5–6 feb Västerås

IFME GBoD meeting april/maj Scotland

Gatukontorsdagarna 2014 20–22 maj Västerås

Kommunalteknik 2014 sept Göteborg

IFME GBoD meeting   sept/okt Holland

Kt:s Ledarforum okt

SVENSKA KoMMUNAL-tEKNISKA FÖRENINGEN Kt

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

Datum start slut Plats Adress Stad/Land
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Får vi ge dig en Försmak av den
nya generationens kartverktyg:
”Primärkarta à la carte”.

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. 
www.sgroup-solutions.se

Återförsäljare för GEOSECMA  

Esri Sverige – www.esri.se

Dessutom lagras all information i en gemensam databas vilket gör att du säkert vet att du alltid har tillgång 
till den senast uppdaterade informationen! Alla aktuella standarder och normer tillgodoses med automatik, 
och gränssnittet gör arbetet med den dagliga karthanteringen enklare än någonsin. Och självklart kan 
GEOSECMA Primärkarta kopplas ihop med andra moduler för att få stöd för hela arbetsprocessen från 
inmätning i fält till färdig karta, eller för skötsel och administration av allt från parkanläggningar till 
gatunät eller VA-system.

sällan har ett verksamhetsstöd för kommunen varit smakfullare!

Att sätta en kommuns framtid på kartan är  
en balansakt mellan hur man vill ha det och  
hur det förväntas vara – mellan idéer man  
vill pröva och standarder som ska följas. Med 
GEOSECMA Primärkarta får du vad man skulle 
kunna kalla ”funktionell frihet”. 

Programvarumodulen är första steget i den  
nya generationens kompletta kartverktyg, där  
vi sammanför det bästa från GEOSECMA och 
ArcCadastre. Vi samverkar i utvecklingsarbetet 
med såväl användare som med Lantmäteriet  
och Boverket och skapar redan idag helt nya 
användarmöjligheter. 

Med GEOSECMA Primärkarta tryggar du inte bara 
att era idéer visualiseras enligt myndigheternas 
riktlinjer, du säkerställer också datautbyte med 
projektörer, arkitekter och mätkontor. 

Х Kartor anpassade till internationell  
 och svensk standard

Х Komplett bibliotek med symboler,   
 linjetyper och raster enligt HMK:s   
 rekommendationer

Х Inbyggt stöd för geometrileveranser   
 enligt ABT-avtal med Lantmäteriet

Х Automatisk anpassning till den nya  
 SPF- processen

Х Effektivt och säkert datautbyte mellan  
 kommunen och projektörer, arkitekter  
 och mätkontor


