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Nya medlemmar

l e d a r e

Siktet inställt på mesta möjliga nytta!

I e n m e d l e m s d r I v e n  f ö r e n I n g  som vår finns det 
anledning att från tid till annan fundera kring 
medlemsnyttan. Vad ska Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen erbjuda er för att ni ska 

få ut största möjliga av ert medlemskap? en stark 
drivkraft för ökad medlemsnytta är att ökad nytta 
rimligen resulterar i ökat medlemsantal – om vi blir 
fler så blir vi också starkare. Styrelsen har bland annat 
mot denna bakgrund startat ett visionsarbete. Våra 
utgångspunkter är bland annat nätverkande och 
kompetensutveckling. Kom gärna med idéer på vad 
föreningen ska arbeta med och vilka förändringar du 
vill se. mejla dina förslag till kansli@skt.se

en viktig del i verksamheten är naturligtvis kurs- 
och konferensverksamheten. Här ser vi en positiv ut-
veckling inom snart sagt alla områden. Naturligtvis 
ska vi utnyttja den positiva trenden för att ytterliga-
re utveckla våra kurser och konferenser. Här kan du 
genom att vara aktiv i föreningens olika kommittéer 
påverka utvecklingen.

Nätverkande är en viktig del i vårt arbete. För att ge yt-
terligare möjligheter till detta inom föreningens ram har 
styrelsen i år tagit ett nytt grepp kring årskongressens 
upplägg. Vi har försökt att presentera rykande aktuella 
ämnen. Vi tycker också att arbetsgruppen som arbetet 
med programmet lyckats väldigt bra. 

Bostadsministern själv kommer och redovisar sina 
tankar kring frågan hur vi underlättar byggandet i 
Sverige. Utredarna kommer liksom representanter 
för byggindustrin. Här har du ett gyllene tillfälle att 
vara med och påverka. 

På kongressen redovisar malmö Stad och Stock-
holm stad sin tankar kring att skapa miljömässigt ut-
hålliga städer. Västerås redovisar hur de arbetar med 
medborgar-dialoger. Förtätning och upprustning av 

miljonprogramsbostäder är andra frågor som kommer 
att tas upp. alla frågor som de flesta av oss på ett eller 
annat sätt brottas med i vår vardag!!

Kvällen före blir det en mingelkväll där du under 
trevliga former har alla möjligheter att resonera kring 
aktuella frågor och knyta nya kontakter.

Slutligen några reflexioner kring ett besök jag ny-
ligen gjorde i Jyväskylä i Finland. Jag var där som för-
eningens representant på vår finska motsvarighets 
årskongress. av cirka 800 medlemmar deltog närmare 
300 på årskongressen. en riktig utmaning för oss!

Jyväskylä stad jobbar med frågor som känns väl-
digt aktuella också för oss i Sverige. Frågor som ökat 
cyklande, belysningsprogram och ökat byggande 
genom snabbare processer och bättre medborgar-
dialoger var således på tapeten.

Återigen varmt välkomna på föreningens årskon-
gress den 11 september i Stockholm! Börja gärna med 
att mingla på kvällen den 10 september!

Jan G Nilsson, styrelseledamot i Kommunaltekniska 
Föreningen  och vice ordf. i Lantmäterikommittén. 
Stadsingenjör i Kalmar.
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Odla i stan

TEMA Hållbarhet & Energi

va r e sig det gä ller kollektiva grönsaksodlingar eller 
individuella initiativ rör det sig om en sorts engagemang som 
ofta förbises i samhällsplaneringen. Människors behov av att 
vara kreativa där de bor – som att odla – tas sällan med i beräk-
ningen då städer planeras. Men de stadsodlingar som dyker upp 
idag visar att odling på oväntade ytor i det offentliga rummet 
ger mervärden för alla – både för dem som engagerar sig och för 
dem som bara tittar på. 

I kvarteret Innanhavet i Hammarby Sjöstad ligger odlingslotter-
na bara några meter från lägenhetsportarna. På sommaren är hela 
gården en prunkande trädgård med grönsaker, bärbuskar, jordgub-
bar, vinrankor och blomster. De 30 lotterna skapar liv på gården.

Fastigheten byggdes 2002 av Familjebostäder. White arkitek-
ter, som ritade området, fick i uppdrag att hitta ett mervärde i 
området som skulle få hyresgästerna att bo kvar i området. Stor 
genomflyttning kostar oftast mycket för bostadsbolaget. Idén som 
White lanserade var just odlingslotter, ett tillskott som var gratis. 
Odlingslotterna blev snabbt populära bland de nya hyresgästerna.  

Gårdar i stan utnyttjas många gånger allt för sällan, men på 
den här gården finns ett syfte med utrymmet, här ska odlas. Mel-
lan lotterna finns bänkar att sitta på, lekredskap och gångar där 
småbarnen kan cykla.  

Flera av dem som odlar där gör det inte bara för nöjes skull 
utan också för att de är miljömedvetna. Marianne Fogelberg är 
en av dem. Innan hon fick sin lott rev hon upp cementplattor 
på uteplatsen och planterade jordgubbar. Hon satte också humle 
och vin, och hade delad vårdnad med grannen om några vinbärs-
buskar som växte mellan deras uteplatser.

Reglerna för odlingslotterna är enkla, alla ska odla giftfritt 
och om någon har för mycket ogräs på lotten får han eller hon 
en påminnelse via mailen om att rensa mer. Kanske är ogräset ett 
tecken på att odlaren inte har nog med tid eller intresse, och då 
lämnas lotten över till nästa i kön.  

Många drömmer om att odla nyttigheter på enklast möjliga 
sätt! Fast det finns   sällan genvägar till goda resultat. Men om man 
tänker på ett helt nytt sätt, och skapar en skogsträdgård i stället för 
konventionell odling, kan man förenkla sina odlingsinsatser.

– Det här är ett sätt att odla med naturen i stället för emot 
den, säger Christian Odberger när han visar vad nätverket Till-
växt åstadkommit på en plätt kommunal mark i närheten av 
Rågsved söder om Stockholm. 

Den ligger bara några stenkast från hans och fästmön Marga-
reta Stugulands bostad. Båda är stora odlingsentusiaster. 

Vid första anblicken ser odlingen ut som ett virrvarr av väx-
ter utan någon inbördes ordning. Men när Christian pekar 
och berättar förstår vi att varje träd, buske och planta är place-
rade där med omsorg.

Där finns ätbara växter från tidig vår till sen höst. På våren skör-
das lökar, övervintrade rotfrukter, späda blad, rabarber och sparris. 
Hösten bjuder på bär, frukt och grönsaker. Och här är fritt fram 
för vem som helst att ta för sig. ”detta är en plats där alla får skörda 
närodlad och ekologisk mat”,  står det på en skylt vid odlingen.

Vad ligger bakom denna generositet?
– Det är kul att odla, dessutom vill vi visa att det går att skapa 

resurser där människor bor.
Christian är utbildad i hållbar utveckling och håller sommar-

kurser i stadsodling vid Stockholms universitet där studenterna 
även anlägger en egen skogsträdgård. Han drivs av en önskan att 
finna lösningar för att skapa ett hållbarare samhälle. Skogsträd-
gården – där växterna själva i samverkan med varandra och andra 
organismer gör jobbet – kan vara en lösning.  

Vissa kallar det gerillaodling, men Stockholmsgruppen har 
valt namnet ”Tillväxt” och kallar sig hellre busplanterare. De vill 
poängtera att de framför allt är intresserade av att skapa en stad 
med närodlade frukter, bär och nötter. 

De började att plantera frukträd och bärbuskar i Stockholms 
parker. Men insåg efterhand att det inte var den bästa idén.

– Vi lärde oss mycket där, kommenterar Margareta. Slitaget är 
stort i parkerna. Det är bättre att odla där man bor.

I den lilla stadsdelen Seved intill Ystadvägen i Malmö växer en 
mångfald av grönsaker och blomster runt husen. Det hela börja-
de med ett odlingssamarbete mellan barn i en somalisk förening 
och infödda pensionärer.   

De första odlingarna var en del i ett projekt för att bygga broar 
mellan människor från skilda generationer och kulturer. Linnea 
Wettermark, miljövetare och socialantropolog med odlarutbild-
ning, anställdes för att samordna projektet. Tillsammans med 
barnen planterades grönsaker på en   gräsmatta som tidigare mest 
använts för att rasta hundar på. 

När sedan en äldre man som bott i området länge kom och 
tackade för att fjärilarna kommit tillbaka kände Linnea att hon 
fått belöning för insatsen.

de blir bara fler och fler, miljömedvetna stadsbor i alla åldrar som vill odla där de bor och bidra till 
ett mer hållbart samhälle. resultatet är överraskningar i det offentliga rummet – som en prunkande 
grönsaksodling mitt i Hammarby Sjöstad, en skogsträdgård i rågsved, eller en potatisåker i malmö.
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Odlingarna har sedan spridit sig vidare i området. En del bo-
ende har nu egna odlingar utanför sina portar, andra deltar i Od-
lingsnätverket Seveds gemensamma odlingar. Stadsdelen Seved 
är annars känd i medierna som en hemvist för ett antal tonårsbu-
sar som lagt beslag på en del av Rasmusgatan mitt i området. Men 
få medier har brytt sig om att titta på de omgivande kvarteren – 
då hade de överraskats av de många vackert flätade pilehäckarna 
och prunkande grönsaksodlingarna.

Nätverket hålls samman av Linnea Wettermark och Göran  
Larsson, som tillsammans också driver ett stadsodlingsföretag. 
De har inriktat sig på att få avtal med fastighetsägarna i området 
för få tillstånd att odla på deras mark. Fastighetsägarna bekostar 

ny jord mot att hyresgästerna själva står för frön och plantor. Må-
let är att använda tomtmark och innergårdar, både för odling och 
försköning av bostadsområdet.

Linneas första drivkraft var att öka självhushållningen i stä-
derna, men  snart insåg hon att odlingen i första hand leder till 
integration och kommunikation människor emellan. 

– Jag var inte beredd på det sociala kittet som skapas när man 
odlar tillsammans. Här finns människor som aldrig talade svens-
ka tidigare men som gör det nu när de pratar om växter och mat 
med sina grannar.<<
Text: Karine Mannerfelt, Författare till boken ”Stadsodlare”

f o to: a n n e r i k s s o n
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TEMA Hållbarhet & Energi

miljardprogram för miljonprogrammet

Storstockholm rustas med höga ambitioner
miljonprogr a m met var lösningen på sin tids svåra bo-
stadsbrist. Statsminister Tage Erlanders uppmaning till det unga 
bostadslösa paret, inför valet 1966, att ställa sig i bostadskön, har 
blivit klassisk. Frågan är vilka råd nästa års statsministerkandi-
dater kan komma med till dagens unga, som möter samma svåra 
bostadsmarknad. Det blir med största säkerhet en av de viktigaste 
frågorna inför valet 2014.

Samtidigt som frågor väckts om behovet av ett nytt mil-
jonprogram, pågår en livlig diskussion om hur vi bäst förnyar 
det gamla. Den dryga miljon bostäder som byggdes under de 
intensiva åren 1965–1975 har nu blivit medelålders och under-
hållsbehoven gör sig gällande. Behov som här inte bara handlar 
om traditionella tekniska utmaningar, utan väl så mycket om 
sociala, ekonomiska och miljömässiga.

Miljonprogramsområden finns över hela landet, men de störs-
ta och mest kända byggdes i våra storstäder. I Stockholm byggdes 
mest i nordväst och sydväst, i Järva och i Norra Botkyrka. I båda 
fallen var Stockholm stad, genom sina bostadsbolag, den domi-
nerande byggherren. I Botkyrka med stöd av Lex Bollmora, som 
gav kommunerna rätt att även bygga i grannkommunerna. Med 
tiden har dessa områden övergått i annan ägo.

I Järva finns idag över 25 000 bostäder och befolkningen upp-
går till cirka 65 000 invånare. I Norra Botkyrka är motsvarande 
siffror cirka 15 000 bostäder och cirka 30 000 invånare. De båda 
områdena är barn av sin tid och delar i många avseenden varan-
dras utmaningar och möjligheter: en storskalig och ibland en-
formig bebyggelse, byggd med långtgående trafikseparering och 
med bristande energimedvetenhet. På ömse håll finns också ut-
maningar som låg sysselsättning och svaga skolresultat. Men här 
finns också goda kommunikationer, närhet till natur och gott 
om plats för förtätning och förnyelse.

Järvalyftet
I Stockholm hade staden länge arbetat med Järvas utveckling. 
Resultaten i form av varaktiga förbättringar hade dock ofta 
uteblivit. Som ägare till nära hälften av Järvas f lerbostadshus 
är de förestående renoveringarna ett stort ansvar för staden. 
När dessa skulle inledas 2007 beslöt staden därför att inte 
bara satsa på husen. Man ville försöka sig på ett bredare grepp 
genom att utnyttja hela den kommunala organisationen och 
genom partnerskap med andra aktörer.

Så föddes Järvalyftet, med målet att satsa på boende och stads-
miljö, men samtidigt på trygghet i vardagen, stärkt utbildning, 
samt fler jobb och ökat företagande. Tanken var att utveckla 
Järvas starka sidor och åtgärda dess brister – samt att göra det i 
dialog med järvaborna.

Efter några inledande månader av konflikter, på grund av 
brådska och bristande kommunikation, drog en av landets 
största dialogprocesser igång. Sammanlagt besökte 15 000 jär-
vabor de olika dialogerna och från start har staden fått in hela 
30 000 synpunkter om allt mellan himmel och jord. Parallellt 
började själva genomförandet: renovering av tusentals lägenhe-
ter, nybyggnation i strategiska lägen, trygghetsarbete i hus och 
garage, på gator och torg, satsningar på skolor och fritid. Det 
handlar om allt från att bygga nya hustyper till att garantera 
alla ungdomar sommarjobb.

Vid sidan av satsningens bredd är långsiktigheten viktig. Rom 
byggdes inte på en dag, så inte heller ett nytt Järva. Efter många 
korta projekt under årens lopp är det viktigt att visa uthållighet, 
inte minst politiskt. Nu börjar resultaten skönjas: Omflyttningen 
har minskat, bland Svenska Bostäders hyresgäster har de i Rinkeby 
blivit bolagets mest nöjda, tryggheten har ökat och bilbrottslighe-
ten minskat. Mycket återstår ännu, men flera kurvor pekar rätt.

Hållbara Järva
En del i långsiktigheten är satsningen på uthålliga miljöför-
bättringar. Som en grön tråd genom Järvalyftet löper projektet 
Hållbara Järva. Med stöd av regeringens delegation för Hållbara 
städer vill staden göra Järva till en förebild för hållbar upprust-
ning av miljonprogram. Med Miljöförvaltningen och Svenska 
Bostäder som centrala aktörer är det en bred satsning på teknik, 
information och utbildning. Huvudnumret är energieffektivise-
ringen av 350 lägenheter med målet att minska dagens energi-
förbrukning om 180 kWh/kvm och år till 88 kWh/kvm och 
år – mer än en halvering. Ihop med KTH ska erfarenheterna 
tas tillvara och användas i resterande fastigheter. Bara Svenska 
Bostäder har nära 6 000 lägenheter i Järva.

Samtidigt satsar projektet på förnyelsebar energi som sol och 
vind, på hållbara transporter genom bilpool, lånecyklar, cykelskola 
och cykelbanor, samt på information om att leva hållbart. Ingen 
stad är i grunden mer miljövänlig än sina invånare. Det planerade 
vindkraftverket på Järvafältet visade sig svårt att realisera, men för-
hoppningsvis blir mindre vindsnurror Järvas signum.

Framtid Alby
I Norra Botkyrka har Alby stått i fokus. Med t-bana till city på 30 
minuter, E4:an runt ena knuten och Albysjön runt den andra har 
stadsdelen stora kvaliteter. Etableringen av kulturklustret Subtopia 
med Cirkus Cirkör med flera i Alby gårds gamla kulturbyggnader 
ger också Alby en speciell karaktär. Samtidigt är det en stadsdel do-
minerad av åttavånings skivhus av likartat slag, med långt driven 
trafikseparering och med få mötesplatser utanför centrum.
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miljardprogram för miljonprogrammet

Storstockholm rustas med höga ambitioner
Även här har den kommunala ambitionen varit att ta ett hel-

hetgrepp. Redan 2009 antog kommunen ett utvecklingsprogram 
med fem huvudpunkter för ett hållbart Alby: Skapa en bra upp-
växtmiljö och bättre jobbchanser, förnya stadsmiljön, utveckla 
Albys identitet och pröva nya arbetsformer i kommunen. Som 
i Järva är förnyelsen av den fysiska miljön en viktig byggsten för 
övriga punkter i programmet. Stadsmiljön utgör ju ramen för 
stadsdelens utveckling.

Efter en inledande analysfas genomfördes en första dialog med 
Albyborna för att ta del av deras syn på sin stadsdel. Resultatet 
blev grunden för ett förslag till stadsbyggnadsidén Framtid Alby, 
som 2012 blev föremål för ännu en dialog. Hela 2 000 av Albys 12 
800 invånare besökte en särskild dialoglokal i Alby centrum och 
cirka 250, varav flera skolklasser, deltog i grupparbeten etcetera. 
Ett slutligt förslag är nu på remiss.

Förutom fastighetsupprustning med energifokus, som känns 
igen från Järva, är särskilda satsningar på vatten och grönska 
Framtid Albys signum. Genom stöd från delegationen för Håll-
bara städer har förslag tagits fram för en mer kreativ växtanvänd-
ning i miljonprogrammet. Tanken är att detta ska synas på gårdar, 
på gator och torg, i nya parker, alléer och planteringar.

I en storsatsning inom kommunens VA-verksamhet görs den 
otidsenliga dagvattenlösningen om med målet att skapa en 
dagvattenpark genom hela Alby, som inte bara ger en miljömäs-
sigt bättre hantering av dagvattnet, utan även ger stadsdelen 
nya estetiska och upplevelsemässiga kvaliteter och samtidigt 
ger albyborna en konkret bild av vattnets kretslopp.

Ihop med en besjälad privat entreprenör satsar kommunen och 
den största hyresvärden Botkyrkabyggen på bostadsnära odling: 
dels på Albys gårdar, dels vid en sekelskiftesbyggnad med tillhöran-
de trädgård som rustas och väcks ur sin törnrosasömn.

På var sida om Stockholm pågår målmedvetna och miljö-
profilerade satsningar på att utveckla miljonprogrammets 
stadsdelar. Förutom att likheterna dem emellan är många, 
finns förhoppningsvis intressanta lärdomar att dra för liknan-
de områden runt om i landet. <<
Text: Magnus Andersson, Samhällsbyggnadschef i Botkyrka kommun 
och f d projektledare för Stockholm stads Järvalyft

4 5

Tensta Community 
Center ligger här

En av landets 
 första parkourbanor  

ligger här

Rinkebystråket 
 byggs om till  

butiksgata här

Nya radhus har  
byggts här

Bro mellan Rinkeby  
och Stora Ursvik  

byggs här

Begravningsplats
planeras här

Här utvecklas  
Husby Centrum 

Ericssons huvudkontor  
har flyttat hit

Tvärbana Kista  
planeras här

Nya E18 byggs här

Cykelvägar rustas här

Hästa gårds  
stadsjordbruk  
utvecklas här

Kistahöjden får  
300 småhus här

Här pågår Järvalyftet
Tio kilometer norr om Stockholm city ligger Järva – ett vidsträckt område som 
omfattar stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby. Sedan 
2007 pågår en bred satsning för att skapa en positiv social och ekonomisk  
utveckling i området. 
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NOLLENERGIHUS 

– Göteborgs Stad bygger ny förskola som producerar energi!
göteborgs sta d har hög ambition vad gäller energieffektivi-
tet för byggnader. Vid nybyggnad är kravet att maximalt 45 kWh 
per kvadratmeter får förbrukas för uppvärmning, varmvatten och 
fastighetsdrift. Kravet är tufft: Mindre än hälften av Boverkets 
normkrav! Och inte nog med det: Man vill bygga nollenergibygg-
nader och plusenergibyggnader. En nollenergibyggnad förbrukar 
och producerar energi, sett över året tar användning och produk-
tion ut varandra -”energisaldot” blir noll.

Strategin för att få en nollenergibyggnad är här att med beprö-
vad teknik bygga en välisolerad effektiv byggnad, som förses med 
elproducerande solceller.

Lokalförvaltningen bygger nu en förskola på Transistorgatan 
i Västra Frölunda enligt denna strategi. Anledningen är att man 
vill skaffa sig erfarenheter och om möjligt genomföra ytter-ligare 
framåtsyftande åtgärder med mål att bygga plusenergibyggnader.

Denna förskola byggs för att Göteborg växer och att ett ökat antal 
barn behöver plats, men även för att äldre förskolor avvecklas. För-
skolan består av sex avdelningar med 15–20 barn i varje avdelning. 

Det var en utmaning för arkitektbyrån att på en begränsad 
tomt rymma en relativt stor förskola utformad med hög ambi-
tion på energieffektivitet utan att ge avkall på utvändiga lekytor 
för barnen. Lösningen blev tre kuber i två plan som omgärdar ett 
inre rum med takfönster – en spännande Y-form med ett atrium 
i centrum – berättar Jürgen Wahlström, arkitekt på Wahlström 
& Steiner Arkitekter AB.

Byggnaden utförs alltså i två våningar, därigenom reduceras ytan 
för det s.k. klimatskalet (väggar, grund och tak) relativt lokalytan. 
En enplansbyggnad skulle ge väsentligt större yta för klimatskalet. 
Att sedan de utvändiga lekytorna blev större var lite bonus.

Förskolan värms med återvunnen värme från ventilationsluf-
ten (dvs. den värme som alstras av barn och personal samt belys-
ning och apparater), verksamheten i köket, kyl- och frysrum samt 
förskolans torkrum. Fjärrvärme används som s.k. spetsvärme, 
d.v.s. vid låg temperatur. Vidare används förutom el fjärrvärme 
för drift av diskmaskiner.

För att göra Transistorgatans förskola energieffektiv har man 
försett byggnaden med väliso-lerade och täta väggar och dito 
tak och grund, högisolerande fönster (u-värde 0,9), behovsstyrd 
till- och frånluftsventilation med hög värmeåtervinningsgrad 
(80-85%), vattensnåla VA-installationer och lågenergibelysning. 
Yttervägarna utförs i s.k. sandwichelement i prefabricerad betong 
med 350 mm isolering av högkvalitativ grafitcellplast, grunden är 
isolerad med 300 mm grafitcellplast, takbjälklaget med 500 mm 
mineralull i lösullsutförande. Byggnaden har täthetprovats, ge-
nom att övertryck skapas inne i byggnaden och tryckminskningen 
per tidsenhet mäts, med väl godkänt resultat.

För att sommartid undvika uppvärmning p.g.a. solinstrålning 
har fönster försetts med reflekterande yta. 

438 kvadratmeter solceller, motsvarande en maxeffekt om 
64 kW, har monterats på bygg-nadens tak. Solcellerna bedöms 
producera ca 48 000 kWh el per år. Den egenproducerade elen-
ergin kommer att säljas på elbörsen, berättar Sofia Tabod. Sofia 
är ansvarig projektledare på Lokalförvaltningen och berättar 
vidare att priserna på solceller har sjunkit rejält de senaste åren. 
Prissänkningen plus statliga bidrag medför att investeringen i 
solceller är lönsam i det längre perspektivet.

Utvändigt har parkeringen försetts med laddstolpe för el-
drivna bilar.

Projektets bruksarea omfattar 1 470 kvadratmeter, investe-
ringsbudgeten är ca 43 Mkr och man bedömer att den kommer 
att hållas. Det är alltid kostsamt att bygga nytt med hög kvalitet, 
men genom att förskolan är relativt stor, sex avdelningar, fås drifts-
kostnadsfördelar för verksamheten i förskolan. Merkostnaden för 
att uppfylla det egna energieffektivitetskravet relativt Boverkets 
krav bedöms till ca fem procent av budgeten, kostnad för solceller 
uppgår till ca tre procent. Ytterligare kostnadsanalyser av projektet 
kommer att genomföras när förskolan tagits i drift.

Göteborgs Stad har också ambitionen att den kommande 
generationen ska få förståelse för hållbar energianvändning 
och hållbart energibeteende. Därför kommer ett tematiskt 
arbete med visualisering av energianvändning och energipro-
duktion att bedrivas i förskolan. Transistorgatans förskola är 
ett bra exempel på detta! <<
Lennart Olsson, fd ordf Bygg- och förvaltningskommittén
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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?

NOLLENERGIHUS 

– Göteborgs Stad bygger ny förskola som producerar energi!

Läs mer om tjänsten på 
boras.se/ledigajobb

boras.se

Mark- och exploateringschef
till Samhällsbyggnadsförvaltningen
(Ref nr 13:2013:2)

Borås Stad befinner sig i ett intressant utvecklingsskede med 
flera spännande och utmanande projekt. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har en mycket viktig roll i denna utveckling. 
Förvaltningen har ca 90 medarbetare. Förutom markfrågor 
ansvarar förvaltningen för detaljplanering, bygglov, lantmäteri 
m m. Markavdelningen består idag av sju medarbetare.

Arbetsuppgifterna kräver ett stort engagemang och en vilja 
att vara med att utveckla Borås Stad. Som markchef ingår du 
i förvaltningens ledningsgrupp. Vi söker dig som har både 
civilingenjörsexamen (lantmätare) och flera års erfarenhet av 
liknande arbete. Du är välbekant med den lagstiftning som gäl-
ler för verksamheten. Det är värdefullt om du har arbetat i en 
politiskt styrd organisation tidigare.
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Från energislukande flervåningshus  
till pAssivHus

stör sta dr i v k r a ften bakom ökat antal passivhus i Tysk-
land utgörs av landets höga energikostnader  och framför allt av den 
för fullt pågående tyska energiomställningen ”Die Energiewende”. 

Omställningen innebär avveckling av all kärnkraft och att 80 
procent av landets energiförsörjning ska vara förnybar år 2050. 
För närvarande står den förnybara delen för ungefär en femtedel. 

Enligt motsvarigheten till det tyska Naturvårdsverket har 
stängningen av de första åtta reaktorerna inte lett till någon ök-
ning av landets koldioxidutsläpp. Den avstängda kärnkraften har 
ersatts främst av sol, bioenergi och vind.

Under omställningen  skall det också sparas energi som aldrig 
förr. Och det är där som passivhusen anses spela en viktig roll. 
Grundkravet för den internationella definitionen är exempelvis 
max 15 kWh uppvärmningsenergi per år.

grön stad
Freiburg  ligger i sydvästra Tyskland precis vid gränsen till 
Frankrike och Schweiz. Breisgau, som regionen runt Freiburg 
kallas, anses vara landets varmaste och soligaste landskap. I 
februari och mars kan det ibland bli upp till 18 grader varmt i 
samband med Fön, som är en varm, torr vind från Medelhavet.

Kol - och svaveldioxidutsläpp minskade följaktligen vilket i 
sin tur ledde till stora resursbesparingar. Freiburg, som idag har 
drygt 200 000 invånare, kallas för ”Sun City” i folkmun. 

Bland alla tyska städer leder Freiburg i fråga om antalet hus som 
producerar mer energi under ett år än de förbrukar. En stor del av 
stadens standardbostadshus klarar sig med 65 kwh/m2 och år. Däre-
mot kräver Freiburgs verkligt energisnåla hus bara 15 kwh/m2.

Ett stort sextonvåningshus från sextiotalet omvandlades till 
ett modernt passivhus i stadsdelen Weingarten.

Solen, som spelar så viktig roll i Freiburg, bidrar även till hus-
hålls el i detta 50 meter höga f lerfamiljshus som reser sig vid 
Bugginger Strasse 50 i stadsdelen Weingarten. 

Cirka 10 000 invånare, varav 20 procent har invandrarbak-
grund, bor idag i denna stadsdel.

Hushållsel från taket
Miljösaneringen och omvandlingen av ett höghus till passivhus 
började i augusti 2009.  De tidigare långa balkongerna ersattes 
med mindre. Entrén utvidgades och blev mer inbjudande. 

Även andra tillvägagångssätt bidrar till energieffektiviseringen 
i den sanerade byggnaden och även i området, som utgör en del av 
sextiotalets västtyska miljonprogram.  Vid bygget testades metoder 
som aldrig tidigare använts i tyska flerfamiljshus av denna storlek.. 

Byggchefen och ingenjören, Josef Adrian ansvarade för mil-
jösaneringen på platsen för tre år sedan. Byggandet av f lerfa-
miljhuset med passivprofilen genomfördes enligt honom enligt 
devisen ”learning by doing”.

– Det fanns minsann ingen brist på utmaningar från första 
början, men till slut kunde vi lösa samtliga problem. Sedan dess 
har det varit enbart stimulerande att arbeta med projektet, som 
hade en klar pilotkaraktär, berättade Adrian, 

Josef Adrians byggteam avlägsnade under saneringen samtliga 
gamla värmeledningar och fönster och dörrar.

– Dessa relikter från en förgången epok fyllde tre lastbilar var-
je dag under flera månader.  Trä, betong och spår av bindemedel 
eller klister, som innehöll asbest och andra giftiga ämnen gall-
rades ut, berättar Adrian när vi tar hissen, till översta våningen. 

Stadsdelen Weingartens passivhusprojekt inleddes för fyra år se-
dan med borrning av cirka 3000 hål, som senare fylldes med betong 
när väggarna bygges. Var och en av de nya balkongerna, som vägde 
7,5 ton var egentligen för tunga för byggingenjör Adrians smak.

– Säkerhetsföreskrifterna vid ett bygge i Tyskland sätter sina grän-
ser för alltför livlig fantasi, ironiserar projektets förre chefingenjör.

Lägenhetsväggarna i den nya byggnaden är isolerade med ma-
terial som innehåller mineralfibrer. Samtliga fönster består av tre 
glasskikt, som skyddar mot så kallade ”köldbryggor” mellan snitt-
ställen och även mot senare sprickbildning runt fönsterkarmar.

omöjligt att spränga
Husets nuvarande isolering minskar värmeförbrukningen upp 
till 15 kWh per kvadratmeter per år.  Renoveringen sänkte dess-
utom byggnadens årliga koldioxidutsläpp med 60 ton CO2. 

Freiburgs kommunala bostadsföretag investerade över 13 
miljoner euro i detta renoveringsprojekt.  Kostnaden för en 
fullständig rivning av byggnaden med hjälp av sprängning upp-
skattades till 4 miljoner euro. 

– Det fanns alltför många bostadshus och kommersiella bygg-
nader i närmaste omgivningen. Huset byggdes 1968 och under 
åren blev byggnaden något instabilt. Det var bättre att sanera och 

enligt senaste uppgifter finns det globalt cirka 40 000 passivhus, varav 25 000 i Tyskland. Uppgifter-
na varierar något beroende på uppgiftslämnaren eftersom begreppet ”passivhus” ännu är omstritt. 
Obestridligt är dock att det under de senaste fyra åren har byggts tio tusen tyska flerfamiljshus med 
passivprofil. det gäller framförallt i landets södra del. 
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Nya balkonger modell mindre. 
På passivhöghusets andra sida 
finns större balkonger, som var 
och en väger 7,5 ton .  
(Foto: Pressfoto Fraunhofer)

Entrén i passivhöghuset utvidgades och blev 
mer inbjudande. (Foto: Pressfoto: Fraunhofer)

Även ett antal lägre hus runt  passiv-
höghuset kommer att miljösaneras 
så småningom. Även de kommer att 
värmas upp med den värme som 
de boende, belysningen, vitvarorna 
och hemelektroniken alstrar.  
(Foto: Markku Björkman)

Typisk fasad med en stor värme-
lagrande yta i ett tyskt passivhus i 
Bayern. Grunden för passivhusets 
energieffektivitet ligger dessutom i 
mantelns konstruktion. Väggar, tak 
och golv samt fönster och dörrar 
görs så isolerande och lufttäta som 
möjligt. God isolering bidrar till 
små temperaturväxlingar är och 
dragfria lägenheter. 
(Foto: Mediafoto: Firma Kneer)
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Enligt byggnadschefen och ingenjören, 
Josef Adrian, som ledde saneringen och 
som hade fyrtio års erfarenhet av höghus-
byggen, genomfördes saneringsarbetet 
vid Bugginger Strasse i stora delar enligt 
devisen ”learning by doing”. 

pAssivHusproJeK tet 
vid Bugginger Strasse i stadsdelen Weingarten, Freiburg.

Före saneringen: 90 lägenheter 
efter saneringen: 139 lägenhetsenheter
Före saneringen:7217 m² 
efter saneringen 7750 m²

energiförbrukning      

Före moderniseringen  68 kWh / m² en 
efter modernisering   15 kWh / m² en 
energispareffekt    53 kWh / m² en (-78%) 

energissparande åtgärder     

Fasadisolering, extra 20 cm WlG 035 U = 0,15 W / m² K 
Nya fönster med 3-skikt   U = 0,7 W / m² K 
Takisolering, 2 x 20 cm WlG 035  U = 0,19 W / m² K 
Isolering, källartak, extra 20 cm  U = 0,15 W / m² K 

Byggarbeten för effektivare energiförbrukning:

•	 Förnyelse av uppvärmning med låg temperatur  
(bastemperatur 50° C) 

•	 Installation av kontrollerad distribution med värmeåtervinning 
•	 Bostäder med nytt slags ventilationssystem med väl  

isolerade nya innertak 

energisparande åtgärder (elektriska):

•	 energibesparande belysning, hissar, etc. 
•	 energisparande lampor och apparater i lägenheter,  

standby-lägen etc. 
•	 alternativ energi (Solfångare) 
•	 Solfångare på taket på 25 KWP 
•	 eliminering av köldbryggor: 
•	 Värmeisolering av källarväggar

Källa: Freiburgs kommunala bostadsföretag och Energibolaget Badenova.

Stadsdelen Weingarten i tyska Freiburg, staden som i år kallas 
för ”Årets europeiska stad”, på grund av dess gröna, miljövän-
liga profil. Till vänster det nyligen miljösanerade flerfamilj-
höghuset med passivprofil vid Bugginger Strasse 50.

f o to: m a r k k u b j ö r k m a n

f o to: m a r k k u b j ö r k m a n

Aerogel
aerogel uppfanns redan 1931 av en 
amerikansk kemist men det är först under 
1970-talets forskning på NaSa som mate-
rialet har utvecklats mer och fått praktisk 
användning i rymdskyttlarna.

aerogel består till 99% av kondense-
rad kiseloxid och 1% av luft som finns i 
aerogelens porösa celler. aerogel är ett 
fast och superlätt material som isolerar 
fantastiskt bra både mot kyla och 
extrem värme. aerogel är emellertid ett 
mycket känsligt material i fast form som 
lätt går sönder,

aerogel vore idealiskt som isolermate-
rial i fönster (mellan 2 tunna glasrutor) 
men materialet blir tyvärr med ljusblå 
ton i tillverkningen så det är endast 
transparent till 88%.

Staffanstorpsföretaget airglass har lyckas 
öka aerogelens transparens men tyvärr 
ej uppnått full transparens till 99%.

Källa: Airglass
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omgestalta byggnaden. Vi skulle ha tvingats att plocka ned väg-
garna bit för bit, och det skulle ha blivit minst lika dyrt som en 
sanering, förklarar Adrian. 

Samtidigt främjar Freiburgs stadsledning användning av nya 
byggmetoder och dito material som till exempel aerogel, som en-
ligt Josef Adrian har mycket låg densitet och hög porositet.

En av aerogels användningsområden består av gasfiltrering av 
växthusgaser, t ex koldioxid, när aerogel har blivit mättad med 
gasen den filtrerat kan man återanvända den som byggnadsmate-
rial på grund av dess goda isolerande egenskaper.

– Aerogel är bland de lättaste fasta material som finns, men 
har ändå goda mekaniska egenskaper, förklarade Adrian.

Bilismens tvångströja
Freiburgs kommunala bostadsföretag, som äger skyskraporna, 
har utvecklat en enkel plan för att få tillbaka en del av renove-
ringskostnaderna.  Byggnadens tidigare 100 större lägenheter har 
”styckats” i 139 stycken mindre två- och trerummare.

– Storfamiljernas tid är förbi. Antalet pensionärer och en-
samstående växer. Enligt denna plan kan bostadsföretaget öka 
sina sammanlagda hyresintäkter samtidigt, som hyresgästernas 
boendekostnader minskar, påpekade Josef Adrian. 

De hyresgäster, som inte har något emot utrymmesförlusten 
vinner därmed på det starkt reducerade uppvärmningsbehovet.

Freiburgs välkända Fraunhoferinstitut för Solenergisystem stöd-
de Weingartens passivhusprojekt rent tekniskt från första början.  

Josef Adrian anser, i motsats till vissa kritiska påståenden om 
ökad mögelbildning i passivhus, att kompakta höga bostäder är 
särskilt väl lämpade för passivhus. Han tror inte på någon ökad 
risk med mögelbildning. Tysklands största utsläppsproblem ligger 
enligt Josef Adrian egentligen på annat håll.

– Det är slutligen biltrafiken och användningen av diesel som 
utgör det största hindret för ett miljövänligare Tyskland.  Det är 
dock ytterst svårt att få tysken att avstå ifrån ”sin käraste leksak”, 
nämligen bilen, filosoferar Josef Adrian.  <<
Text: Markku Björkman, frilansjournalist

Totalt installerades 800 GENEO tre-skikts-
fönster från företaget REHAU i det nysa-
nerade passivhöghuset. Övervåningen 
utrustades med mekanisk ventilering som 
tar till vara värme ur frånluften. 
(Foto: Pressfoto REHAU)
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Tidigare kallades Tassafaronga Village i Oakland, Kalifornien, för ”the killzone”. Nu har slitna grå betong-
komplex gett plats åt färgglada kvarter med ny stadsplanering. I parken där det tidigare såldes droger 
odlar barnen grönsaker. 

det ä r en vack er vå r dag och bostadsområdet Tassafa-
ronga Village i Oakland badar i solsken. Vi har tagit tåget en 
halvtimme österut från San Francisco för att titta på de omta-
lade kvarteren. För några år sedan ansågs området farligt och 
otryggt. Låginkomsttagare bodde inhägnade i grå betongbunk-
rar, intill ett avstängt industriområde. Husen var dåligt efter-
hållna, drogförsäljning och dödskjutningar vardagsmat. Skola 
och bibliotek fanns i närheten, men var besvärligt att ta sig till 
på grund av otillräcklig stadsplanering. 

Men i mitten av 2000-talet bestämde Oakland stad att det 
fick vara nog. Man lät riva allt och börja om från början. Arki-
tekten David Baker, välkänd i Bay Area för att göra nyskapande, 
miljövänliga boenden för fattiga och gamla, fick uppdraget. Sats-
ningen var en del av den nationella planen Hope VI, vars mål är 
att bygga om USA:s värsta slumområden. 

– När det byggdes här på 60-talet var teorin att man inte 
skulle slösa så mycket pengar. Husen skulle inte vara för fina, 

för då skulle invånarna sakna incitament att f lytta. Därför blev 
det billigt, och därmed farligt, förklarar David Baker. 

idag pr äglas tassa fa ronga Village av färgglada hus i 
olika storlekar och former. Solpanelerna på taken glänser i solen 
och stora uteplatser inbjuder till samkväm med grannarna. De 
mörka hörnen som skymmer brott är borta. Alla fasader vetter 
mot trottoarer, lekplatser eller gångvägar.

– Vi har satsat på gemensamma ytor, istället för privata. Om 
man tittar på husen så finns det ingen tydlig framsida eller bak-
sida. Transparensen och öppenheten i kvarteret bidrar till bättre 
social kontroll, konstaterar David Baker. 

Förlängda vägar och mer gångvägar har gjort tillgängligheten 
i området bättre. Arkitektfirman har även skapat parkeringsut-
rymme på vägarna.

– De parkerade bilarna fungerar som ett skydd för gångtrafi-
kanter, förklarar David Baker. 

tAssAFArongA
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Invånarna i Tassafaronga Village fick möjlighet att flytta till 
andra boenden när området skulle byggdes om. Idag bor cirka 20 
procent kvar. En mix av olika boendeformer har gjort området 
mer blandat, både vad gäller inkomst och etnicitet.  Idag bor här 
både afroamerikaner, latinos och asiater.  

David Baker menar att mixen av boenden gör att det blir 
mindre stigmatiserat. Det känns inte längre som att man 
kommer ut till betongförorten.

– Det var vårt mål. Den enda byggnaden vi lät vara kvar var 
den gamla pastafabriken. Den är idag ett boende för familjer 
där någon har aids.

sjä lva ombyggna den av Tassafaronga Village tog fem år 
och kostade 54 miljoner dollar, motsvarande cirka 380 miljoner 
kronor.  Enligt David Baker jobbade arkitektfirman hela tiden 
mot en begränsad budget. 

– Det var svårt. Vi ville göra något som både passade området, 
men ändå stack ut. Något enhetligt, men som samtidigt inte kän-
des så formgivet, säger David Baker.

David Baker + Partners är kända för sitt innovativa miljötänkan-
de och har vunnit många priser för sina projekt. Även Tassafaronga 
Village har en genomarbetad klimatplan. Alla byggnader är mil-
jöcertifierade i högsta nivå. Taken täckta med solpaneler, som står 
för uppvärmningen av allt varmvatten. Totalt står solenergin för en 
tredjedel av husens energiförbrukning. 

– Vi har satsat mycket på att isolera husen väldigt tätt. Då be-
hövs väldigt lite energi för uppvärmning. Här i Kalifornien har vi 
ju ett varmt klimat året runt, konstaterar David Baker.

Utomhusbelysningen i området är också genomtänkt. Belysning 
i offentliga utrymmen är kopplade till sensorer. Gatlamporna är 
självförsörjande på solenergi.

– På det sättet kan man ha mycket mer gatubelysning, vilket 
gör området tryggare. 

f o to: j o h a n n a h a n n o
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TEMA Hållbarhet & Energi

n ya tassa fa ronga Village stod klart 2010. Ett år senare 
gjorde polisen en mätning av antal brott i området. Det visade sig 
att de minskat med 25 procent jämfört med 2007. 

David Baker har fått mycket positiv feedback för projektet. En 
av entusiasterna är Kelly Carlise, som idag driver ett odlingsprojekt 
för barn i Tassafaronga Villages park. 

– David Baker har gjort ett underbart jobb. När jag var liten 
var detta ett farligt ställe som man inte fick gå till. Det kallades 
”the kill zone”, säger hon och visar oss in på odlingsområdet. 

Kelly Carlise är en tidigare marinsoldat, som sadlat om. Idag 
ligger hon bakom Acta Non Verba: Youth Urban Farm Projekt. 
Det riktar sig till barn som ännu inte hunnit bli tonåringar. 

– I Oakland är det väldigt många unga som hoppar av skolan. 
Barn väljer inte själva i vilket område de växer upp. Jag vill ge dem 
som bor här möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv och framtid, 
förklarar Kelly Carlise.

odli ngsprojektet startade samma år som Tassafaronga 
Village blev klart. Idag kommer barnen förbi parken efter skolan 
och lär sig sätta frön, skörda och sälja grönsaker. Alla inkomster 
går till barnens egna sparkonton, som senare används till att fi-
nansiera deras utbildning. 

– Barnen bestämmer vad vi ska odla. De tycker det är jättehäf-
tigt med blommor som går att äta, så vi har satt många sådana. 
Förra året hade vi tema-land, som en pizzarabatt med allt man 
kan ha på pizzan, berättar Kelly Carlise. 

En del i projektet är kostlära. Barnen får även lära sig hur det 
går till att arbeta med jordbruk.

– Det finns inga bönder här, så barnen ser det inte som en 
jobbmöjlighet. Det är fel. Barnen ska ha alla vägar öppna!

Kelly Carlise beskriver området kring Tassafaronga Village som 
en öken när det kommer till ekologiska grönsaker. På närmaste hu-
vudgatan finns snabbmatsställen, som serverar friterad kyckling 
och hamburgare. Vid första skörden försökte Kelly Carlise och 
barnen att ge bort grönsakerna gratis. Men det gick inte alls bra.

– Ingen ville ha dem! Då bestämde vi oss för att de skulle kosta 
50 cent, motsvarande 3.50 kr. Nu vill folk köpa eftersom det är 
billigare i affären, säger hon och skrattar. <<

Text: Ida Måwe, frilansjournalist  
Foto: Johanna Hanno
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Nya SlUSSeN 
– inför en prövningarnas höst

den för sta av tr e överklagade detaljplaner för Nya Slus-
sen i Stockholm behandlades av Mark- och miljööverdomstolen 
(Mmöd) i juni. Under hösten väntas domstolens beslut.

Processerna kring planeringen av Nya Slussen har blivit allt-
mer omfattande och komplicerade. Det som från början var ett 
arbete med en ny detaljplan har nu fallit sönder i tre planer, de 
externa projekteringskostnaderna har sprängt miljardvallen 
samtidigt som finansieringen fortfarande är högst oklar. Så har 
till exempel ingen av de många kommuner inåt Mälardalen som 
Stockholms stad hade hoppats på som medfinansiärer för att 
kunna öka utsläppen från Mälaren skjutit till några pengar, trots 
omfattande påtryckningar.

Vid förhandlingarna i överdomstolen företräddes flera fastig-
hetsägare bland annat längs Skeppsbron i Gamla stan, av advokat 
Jan-Mikael Bexhed. I sin slutplädering var han inte nådig mot 
stadens sätt att sköta detaljplanearbetet.

– En hantering som denna vill vi inte förknippa med svensk 
förvaltning, var hans slutord efter att ha kritiserat både den de-
mokratiska processen och rättssäkerheten.

en v iktig fa ktor i planarbetet har den kulturhistoriska 
värderingen av 30-talets internationellt uppmärksammade 
Slussenkarusell varit. Inför domstolen redovisades den process 
där staden bytte ut konsulterna bakom MKB:n tills man fick 
fram den skrivning som behövdes för att planarbetet skulle 
kunna fortsätta. Rivningen av den unika funkisanläggning 
som klassats som riksintresse, ansågs till slut innebära ”måttlig 
skada på kulturmiljön” av den sist anlitade konsulten, anställd 
i Structor Miljöbyrån Stockholm AB som har kommunens an-
litade miljöexpert som vd.

u n der som m a r en riktade Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef 
för Riksrevisionen ljuset på bristerna i den kommunallag som i 
huvudsak formades på 1860-talet. Då var skola och fattigvård det 
lekmännen i sockenstämman hade att besluta om och tjänste-
män saknades. I dag reglerar samma lagstiftning verksamheter 
som har mer än en miljon anställda och omsätter mångmiljard-
belopp. Men revisionen sköts fortfarande av lekmän, det vill säga 
politikerna granskar varandra och ansvarsutkrävande för tjäns-
temän, som staten reglerade redan på 1600-talet, saknas fortfa-
rande inom den kommunala sektorn. 

Ahlenius beskriver kommunernas styrning som ”ett förvuxet 
lekmannavälde” vars brister i fråga om revison och ekonomisk 
kontroll har möjliggjort kommunala korruptionsaffärer i Göte-
borg, Solna och Gävle.

slussenprojektet och stora kommunala infrastruktursats-
ningar hanteras i ett föråldrat politiskt system där efterföljaren 
till sockenstämmans ordförande (ordförande i kommunstyrelsen) 

är den ansvarige inför medborgaren ända ner till varje kapillär i 
verksamheten. I arbetet med Nya Slussen har det gång på gång fått 
till följd att nämndpolitiker fattat beslut på underlag framtagna på 
politisk beställning, ett starkt missnöje bland de anställda på stads-
byggnadskontoret, en ekonomi i fritt fall och att medborgarnas 
enda möjlighet att utkräva ansvar är inför valurnan vart fjärde år.

den h å r da k r itik en mot det Slussenförslag som kommun-
styrelsens ordförande Sten Nordin valde ut i stället för förslaget 
från stadsbyggnadskontoret har nu lett till flera domstolspröv-
ningar under hösten. De tre detaljplanerna är överklagade, för den 
stora bussterminal som skall sprängas in i Katarinaberget kommer 
säkerhetsaspekterna att spela en stor roll i bedömningarna. 

Domstolarna dömer efter de lagar som gäller, i staten har tjäns-
temännen ett tydligt ansvar för att i verksamheten beakta allas 
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (Grund-
lagen kap 1:9). Inom kommunal verksamhet kan sakligheten, det 
vill säga den professionella kunskapsbanken raskt svepas åt sidan 
av politiker som vill visa handlingskraft och vill få komplicerade 
frågor att framstå som enkla för att vinna röster.

Slussenprocessen är inte unik, många kommunanställda kan 
känna igen att professionen sätts åt sidan av politiker med ett 
mandat som har sina rötter långt nere i 1800-talets sockenstämma. 
Men i fråga om Slussen blir konsekvenserna ovanligt dramatiska. 
En internationellt uppmärksammad kulturmiljö som innesluter 
ett helt landskap, inte bara en plats, ersätts av en både trivial och 
brutal lösning där dagens många eleganta trafikslingor ersätts av 
en hänsynslös motorvägsliknande bro som skall förbinda Gamla 
stan med Södermalm. Och kostnaderna skenar…<<
Text: Kajsa Althén, frilansjournalist

plan B, ett intressant alternativ
Under hösten 2012 presenterade en oberoende 
grupp arkitekter och trafikplanerare en snabbare och 
billigare lösning för Slussens förnyelse. Med utgångs-
punkt i den detaljplan som redan gäller rivs den 
nerslitna konstruktionen för att byggas upp igen och 
kompletteras med förbättringar för kollektivtrafiken. 
Gruppen, som leds av arkitekten Tor Edsjö beräknar 
att kostnaderna, liksom byggtiden, kan halveras jäm-
fört med stadens förslag till förnyelse.

Information finns på www.slussenplanb.nu

Trots att en ny detaljplan saknas planerar Stockholm att börja riva på Slussen under hösten. Flera 
domstolsprövningar väntar innan detaljplaneprocessen är klar, men Sten Nordin (m) forcerar bygg-
processen. Under sommarens domstolsprövning av den första detaljplanen riktades hård kritik mot 
Stockholms sätt att hantera både demokrati och rättssäkerhet.
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www.osram.se/outdoor

Förenkla din tillvaro. Hela belysningslösningen från en leverantör. Läs mer på www.osram.se/outdoor
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hela sta den h a r börjat hångla och med det menar vi att 
alla möjliga människor hjälps åt över gamla gränser, för att 
tillsammans få saker att hända lite snabbare, lite roligare, lite 
smartare. Tillsammans är vi starkare. Och det ger resultat! 
Alla kurvor jobbar sig envist uppåt. Befolkning, nöjdhet, han-
delsindex, omsättning, trygghet, trivsel. Det är bra kvitton 
och bra styrmedel. Hela stan drar nytta av city och city drar 
nytta av hela stan.

Västerås valdes till Årets stadskärna 2013. Juryns motivering: 
Visionen är ”Staden utan gränser” där det finns stor politisk 
enighet om de stora greppen. Utifrån den kommunövergripande 
visionen är city ett av 12 satsningsområden. Samverkan har 
värkt fram, från konkurrens till ett djupt och starkt samarbete 
mellan fastighetsägare, näringsidkare och kommunen.

I ett starkt och brett samarbete har man har jobbat såväl med 
de stora infrastrukturåtgärderna i staden som att utbilda över 
500 näringsidkare i service och bemötande. Tillsammans har 
man gjort en resa och förändrat stadens image från en klassisk 
industristad till ett besöksmål med ett förtätat och attraktivt 
centrum med boende och handel och med en glad och välkom-
nande attityd. Öppenhet genomsyrar Citys arbete!

Begreppet ”hångel” fick ordentligt fäste när ESF-utbildning-
arna i bemötande för butikerna genomfördes 2010–2012. Idag är 

det en självklarhet att man inkluderar andra butikers erbjudan-
den när man skickar ut sina egna, eller använder varandras pro-
dukter när man skyltar, delar med sig av sina kunder eller bjuder 
in alla andra företag när man arrangerar en utbildning. 

Allting började med kommunens nya vision, Västerås 2026 – 
staden utan gränser. Vision togs fram i en grundlig och djupgående 
dialog med västeråsarna. Alla fick säga sitt. Dialogen fördes i alla 
tänkbara forum, på alla platser i staden och på alla tider på dygnet. 
Alla var överens om att de ville ha en skönare, grönare och livligare 
stadskärna. Metoden för att nå dit blev ”hångel” över alla gränser 
– staden utan gränser. Idag tar alla ställning för Sveriges bästa city. 
Tanken är integrerad i planer, satsningar och investeringar. Från 
stadsplanering ända ut till leendet bakom bardisken. Det finns 
inget vi och dom, det finns bara ett vi och vi jobbar ihop. Organi-
serat, strukturerat och väl kommunicerat.

Från starten 1997, då Västerås Cityförening och fastighetsä-
garna i city gick samman och startade Citysamverkan AB med 
ett samarbetsavtal med Västerås stad, har vi hela tiden tagit stora 
steg framåt. Men 2008, i ljuset av nya och stora externa etable-
ringar, behövde vi en nytändning. Vi skaffade en gemensam vi-
sion, gemensamma mål och gemensam utvecklingsstrategi och 
började jobba tillsammans över alla gränser för att skapa ett city 
som kunde klara de nya utmaningarna som låg framför oss.

väster ås – Årets Stadskärna 2013

Visionen i populärversion  

– vår gemensamma berättelse.

Tillsammans genomför många goda kra�er i vår

stad en mängd små och stora projekt för a�

utveckla centrala Västerås. Målet är a� skapa en

stadskärna där vi alla har större chans a� trivas,

trä�as och njuta av livet. Det ska bli mera Mälaren,

grönt och skönt. Det ska bli mera aktiviteter, liv

och rörelse. Det ska bli Sveriges bästa city.
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och rörelse. Det ska bli Sveriges bästa city.



23STADSBYGGNAD 4 · 2013

väster ås – Årets Stadskärna 2013
Visionen för Västerås Citysamverkan är att arbeta för ”Sveriges 

bästa city”. Målet är att skapa en stadskärna där alla trivs, träffas 
och njuter av livet. Tillsammans skapar vi den bästa detaljhandels- 
och servicemixen. Upplevelser, bemötande, tillgänglighet, miljö 
och trygghet gör att människor vill vara i city. Våra övergripande 
mål för citysatsningen är att:

•	 andelen västeråsare som upplever gator och torg i Västerås 
centrum som vackra och trivsamma ska öka.

•	 västeråsarna ska uppleva att citys attraktivitet som mötes- 
och handelsplats har ökat

•	 antalet människor som rör sig över att antal mätpunkter 
på gator i city ska öka 

Den gemensamma utvecklingsstrategin är en spegel av Vision 
2026, där strategin tydliggör hur Västerås city bidrar till mål-
uppfyllelse. För att nå målen har staden, fastighetsägarna och 
handlarna gemensamt inom ramen för Västerås Citysamverkan 
sammanställt ett brett åtgärdspaket. Utvecklingsstrategin är ett 
levande dokument som styr arbetet mot visionen och tydliggör 
ett gemensamt helhetsgrepp för cityutvecklingen. Strategin re-
dovisas under de fem inriktningarna, som finns i Vision 2026.  
Den finns att ladda ner: www.vasterascity.com

2010 startade vi numreringen av våra projekt som en del i en 
gemensam kommunikationsplan. Alla ska se. Alla ska vara del-
aktiga. Varje projekt får ett nummer ”för Sveriges bästa city”. 
Projekten kan vara fysiska åtgärder såsom invigningen av Tomas 
Tranströmers plats, upprustningen av ett handelshus (det pågår 
en stor upprustning av stadens handelshus), Isbanan på Stora 
Torget och mycket mer. Det behöver inte vara en fysisk åtgärd, 
utan kan lika gärna vara en utbildning i bemötande, ett stort 
event såsom Power Big Meet, Citygolfen, Kulturnatten, Väst-
manland smakar och mycket mycket mer. Ökat boende i city är 
en viktig fråga som staden planerar för. Idag bor c:a 10.000 perso-
ner innanför cityringen och planer finns för ytterligare c:a 1000 
lägenheter till samt ytterligare fler i citynära lägen.

En förutsättning för allt som har hänt, som händer och som 
ska hända är att samarbete; vi gör det tillsammans och inget är 
omöjligt. Segern i tävlingen Årets Stadskärna innebär att vi tar 
ännu starkare krafttag på alla fronter. ”Vi har bara börjat”, som 
Maria Fors, VD för Citysamverkan säger.<<

Västerås Citysamverkans utökade styrelse genom:
Lotta Lindstam, Stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad  
Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan

Ulla Persson, Kommunstyrelsens ordförande, 
och Elisabeth Unell, oppositionsråd

f o to: u l f pa l m f o to: m a r i a f o r s

f o to: p r o lo u n g e
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”Den ultimata upplevelsestaden med nationell räckvidd”, 
sade juryn om Örebro stadskärna i tävlingen årets stadskärna, 
där Örebro knep silvret. 

Visst händer mycket! I sommar kan du njuta av Sommarscen på 
Stortorget varje torsdag, ett torg som förändrats från att ha varit par-
keringsplats till mötesplats. Torget har blivit ett naturligt scenrum 
med plats för uteserveringar, upplevelser och plats för konserter, 
bland annat adventskonserten O Helga natt som sänds i tv på julaf-
ton. Hela stadskärnan har de senaste åren fått nytt liv med trevligt 
vardagsliv och spännande aktiviteter. Open Art visar att vi är ett city 
som vågar, som under sommaren tar ut konsten på gator och torg.

Men utveckling av stadskärnan handlar om mer än jippon 
och tävlingar. Det handlar om en långsiktig strategisk och bred 
samverkan mellan kommun, handel, restauranger, caféer, hotell, 
föreningar, kyrkan, fastighetsägare och övrig besöksnäring.

City Örebro är, med ledorden trygghet, trivsel och tillgänglig-
het, organisationen som i över 20 år samlat alla aktörer. I Örebro 
har samverkan fokus på handlingskraft.

– ”När vi har torgmöte på Järntorget i mitten av februari och 
tillsammans med Konsthallen, kommunen, krögare, handlare 
och fastighetsägare mäter upp med måttband och bestämmer 
var konstverk ska placeras, då är det samverkan på riktigt”, säger 
Stina Storm, VD för City Örebro.

Över 2 miljarder har investerats i bebyggelse av lucktomter, 
förädling och förnyelse av gator och torg. Ett populärt tillskott 
är Saluhallen på Kungsgatan. Kungsgatan har fått en ny unik 
utformning och gått från att ha varit en bakgata till att bli fram-
sida. Den har utformats för cykelfart med flexibla ytor för uteser-
vering på sommaren och parkering på vintern.  

Tillgänglighet till stadskärnan är viktigt, där parkering är en av 
frågorna. I Örebro har vi ställts inför klagomålet att det inte finns 
några parkeringar, trots att det finns gott om platser i parkerings-
husen. Ett digitalt parkeringsledningssystem blev en lösning på det. 
Men då hävdar många att det är dyrt att parkera. För att förändra 

attityden gick handlare, kommun, fastighetsägare och parkerings-
bolag samman och skapade Shoppingbiljetten. Det innebär att vi 
kan erbjuda den som parkerar i något av parkeringshusen 20 kr i 
rabatt vid varje inköp när man handlar i någon av över 100 anslutna 
butiker och verksamheter. På så vis kan man få sina parkerings-
pengar tillbaka. Detta är unikt att genomföra för en hel stadskärna 
och det är ett långsiktigt arbete för att förändra attityden till vem 
som behöver parkeringsplatsen i stadskärnan. För den som arbetar 
och bor i city är cykeln och bussen attraktiva alternativ, därför finns 
det också s.k. ”cykelhuvudleder” som leder rakt in i city.

Samhällsbyggnadsfrågor handlar också om dialog om hur vi vill 
ha vårt gemensamma vardagsrum. Det finns ett socialt ansvar, ef-
tersom det är offentliga, öppna och allmänna miljöer i city. Exempel 
på insatser vi gör, är att erbjuda ungdomar sommarjobb för att hålla 
rent och snyggt, delta i brottsförebyggande rådet och utbilda i ett gott 
värdskap. Målet för Örebro har varit att få dem som besöker stads-
kärnan att känna: Wow, vilket bemötande, hit vill jag komma igen!

Alla sinnen spelar roll när vi utvecklar stadskärnan. En stor 
fördel är att man kan vistas både ute och inne samt att stadskär-
nan har ett liv dygnet runt alla dagar i veckan. Vi vet redan att 
vi har en vacker arkitektur och fin miljö runt slottet. Det kan vi 
förstärka genom att tillföra lukt av magnolia, att du kan lyssna på 
konserter, känna och springa genom vattnet i Järntorgets fontän 
och njuta av värmen på ett soligt trädäck. 

Det finns en konkurrens mellan stadskärnor, städer, handels-
platser och e-handeln. I Örebro är visionen att det ska finnas en 
personlig storstadspuls och stadsliv i city. Om stadskärnan är 
framgångsrik eller inte kommer ändå inte utseende eller höga am-
bitioner att avgöra. Innehållet, handelsutbudet, upplevelsen och 
känslan är lika viktiga. Till sist är det kunderna och besökarna som 
avgör var de vill spendera pengar, engagemang och framför allt sin 
tid. Den närmsta framtiden blir spännande för Örebro och andra 
stadskärnor. Blir de museum eller levande mötesplatser? <<
Text: Anne Pettersson, stadsplanerare. 

Örebro city 
– en stadskärna med personlig storstadspuls

f o to: g u n i l l a m o l i n



25STADSBYGGNAD 4 · 2013

Fakta om Örebro city
•	 Slottet började byggas redan på 1200-talet.

•	 Örebro fyller 750 år 2015

•	 70 % av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil från Örebro.

•	 Storlek: 90 ha

•	 Kommersiell yta ca 70 000 kvm

•	 Handelstillväxt 2009–2011: +9%

•	 Gemensamt presentkort för hela stadskärnan

•	 Fairtrade City i 7 år

•	 Nya byggrätter på 10 år i stadskärnan: 200 000 kvm

•	 Stora evenemang som Hindersmässan, modeveckan,  
marknadsafton, Open art, live at heart och Julstaden. 

•	 95 % av besökarna kan rekommendera Örebro till en vän

Juryns motivering  
Örebro stadskärna
Arbetet sker utifrån en gemensam vision 
med delmål för hur man ska nå målet. 
Detta är att gå från känslan av en småstad 
till känslan av en liten storstad med en 
personlig storstadspuls som berör.

Ett medvetet och konsekvent arbete har skett 
för att förbättra tillgängligheten, tryggheten 
och attraktionerna i staden. Upplevelser och 
evenemang arrangeras för att uppnå den 
ultimata upplevelsestaden med en stark 
dragningskraft och med nationell räckvidd.

Tillsammans har näringsidkare, fast-
ighetsägare och kommunen byggt en 
stabil organisation med ett visionärt, 
strukturerat arbetssätt. Handlingskraft är 
numera ett honnörsord!

f o to: sus a n n e fl i n k

f o to: sus a n n e fl i n k

f o to: a n n e p e t t e r s s o n

f o to: a n n e p e t t e r s s o n
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äv en om va r berg kok a r extra mycket under sommarmåna-
derna så lever staden under hela året. Hotellen och spa-anläggningar 
fylls med folk under stora delar av året och evenemanget duggar tätt.

Varberg är även ett eldorado för alla shoppingsugna – här 
finns massor av unika butiker som du inte hittar någon annan-
stans.  Det finns ett fungerande samspel mellan centrumhandeln 
och volymhandelsområdet Lassabacka. I Varberg värnar man 
speciellt om stadskärnans utveckling och vi har ett väl organi-
serat samarbete som gör att vi arbetar engagerat och långsiktigt. 

Handeln är en naturlig del i vårt arbete med destinationsutveck-
ling. Vår samverkan mellan näringsliv och kommun fungerar så bra 
att vi under hösten 2012 bestämde oss för att söka utmärkelsen Årets 
Stadskärna 2013. Det räckte till ett brons och det är vi stolta för.

Varberg har ett gynnsamt geografiskt läge mellan Oslo/Göteborg 
och Malmö/Köpenhamn. Få svenska stadskärnor har en sådan när-
het till kust och hav. De gamla kurortsmiljöerna är välbevarade och 
känslan lever kvar, ”Vad är en kur för dig?” är en återkommande 
fråga i marknadsföringen av Varberg.

I Varberg har politiken tagit flera djärva beslut, ett exempel 
är att aktivt avstyra externa etableringar för att värna en levande 
stadskärna. Några externa köpcentrum i traditionell mening ex-
isterar inte. Däremot finns här en blomstrande innerstad med 
detaljhandel, shopping och upplevelser som ligger i bästa läge. I 
Varberg finns en samarbetsvilja mellan företagare, fastighetsägare 
och kommunen som vi tror är unik. För oss är det naturligt att 

sätta upp gemensamma mål och arbeta tillsammans för att uppnå 
dem. Näringslivskontor, turistinformation och handelsutveckling 
är samlade i en egen organisation – Marknad Varberg AB – med 
en gemensam syn på företagande och upplevelser. Arbetet görs på 
uppdrag av och i nära samarbete med Varbergs kommun.

En samordningsgrupp arbetar med de övergripande frågor som 
rör handelsutvecklingen, främst i innerstaden. Uppgiften är att ta 
upp viktiga frågor så att mål och ansvaras kan formuleras tidigt. Syf-
tet är att underlätta dialogen mellan näringsidkare och kommunen.

 I denna arbetsgrupp ingår samhällsplaneringschef, stads-
arkitekt, hamn/gatuchef, representanter från handel, krögare 
och fastighetsägare samt handelsutvecklare.  Det finns även 
ett antal undergrupper såsom parkeringsgruppen, marknads-
gruppen, fastighetsgruppen med flera.

Under 2012 togs en handlinsplan fram för hur centrumhan-
deln ska utvecklas fram till 2025. Denna handlingsplan gjordes 
efter att kommunen tagit fram en mer övergripande vision om 
att Varberg ska vara västkustens kreativa mittpunkt. Tillsam-
mans arbetar vi nu med att beta av åtgärderna i handlingsplanen 
några exempel är: bättre skyltning till p-husen, mer handelsytor, 
ökad trivsel/utsmyckning är några exempel. Vi har även fått ökat 
engagemang på olika gator som resulterat i ny utsmyckning, nya 
butiker och nya publikdragande aktiviteter. Snabba resultat visar 
att samverkan fungerar och triggar till att sätta upp nya mål.

Närheten till havet, massor av bra konserter, skönt strandhäng, färgsprakande torghandel och mysigaste 
shoppingen – det är bara en liten del av allt som gör Varberg till sommarstaden med stort S. 

Bronsmedaljören Varberg
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Fästningsbadet 
Resultatet av många kreativa idéprocesser i visionsarbetet börjar 
märkas redan nu. Fastighetsverket håller på med ett omfattande 
restaureringsarbete av fästningen och museet. Till nyinvigningen 
nästa år har vi riggat flera projekt som ytterligare bidrar till att pro-
filera Varberg som en attraktiv livsplats.  Vi anlägger ett öppet och 
modernt friluftsbad längs piren vid fästningen och badhusområdet. 

Fästningstenaljen 
Det började med ett behov av förråd, soprum och toaletter vid 
badhusområdet och slutade med en mötesplats vid fästningens 
entré! På fästningsmurens västra sida finns en terrass där vi nu 
ska bygga en fint anpassad cafe- & restaurangbyggnad. Med vi-
dunderlig utsikt mot solnedgången över havet, och fästningen i 
ryggen, tror vi att detta blir en mötesplats i världsklass. 

vi ser ljuset i tunneln 
Västkustbanan ska dras i ett dubbelspår i tunnel under Varbergs 
tätort. Det betyder att barriären mellan stadskärnan och stran-
den försvinner. Det har också fattats ett politiskt beslut om att 
flytta stora delar av hamnverksamheten till ett nytt yttre läge. 
Det frigör mycket mark som kan användas för att bygga nya blan-
dade stadsdelar och låta staden låter knyta an till stranden. Det 
innebär också att potentialen för handel, shopping, upplevelser 
och rekreation mitt i staden ökar kring ett nav av kollektiva 
transporter. Det här utgör själva kärnan i att fortsätta bygga en 
hållbar och familjevänlig livsplats.

va r berg h a r en n y v ision. Vi ska fram till 2025 utveck-
las till västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas krävs ny-
tänkande, framåtanda, kunskap och mod. Den handlar om att 
underlätta för människor och inspirera genom goda exempel, 
samt att utvecklas genom fokus på hållbarhet och delaktighet. 
Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen 
och stadskärnan utgör själva hjärtat i Varbergs själ.<<
Text: Roger Almén, ansvarig för handelsutveckling på Marknad Varberg 

Fysiska förändringar

Svenska 
Stadskärnor
svensk a stadsk ärnor är en medlemsstyrd intresse-
organisation som arbetar för att öka medvetenheten 
om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator. Vi 
samlar företag och organisationer som brinner för 
frågor som rör stadsutveckling. Bland våra medlemmar 
finns Sveriges Kommuner och landsting (SKl), Svensk 
Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visitas, Boverket 
och ett hundratal enskilda företag, kommuner och 
samverkansorganisationer. Som medlem hos oss får 
du tillgång till all den kunskap och erfarenhet som du 
och dina kollegor behöver för att komma i gång med 
ert arbete, men även den inspiration och det stöd som 
krävs för att skapa bestående resultat. 

Bli årets stadskärna 2014
För tjugonde året i rad delar Svenska Stadskärnor ut 
det prestigefyllda priset ”Årets Stadskärna” till den 
svenska stad som under de närmast föregående 
åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, 
genom samarbete mellan både privata och offentliga 
aktörer. Utmärkelsen skapar mycket positiv uppmärk-
samhet för den vinnande staden och är belöningen 
för ett långsiktigt och framgångsrikt arbete. att sikta 
in sig på att bli Årets Stadskärna är i många städer det 
övergripande målet för samverkansarbetet.

Vinnande stad får ett bevis för att det långsiktiga utveck-
lingsarbetet är framgångsrikt. Priset är tänkt att inspirera 
alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av 
stadskärnan och de tre städer som nomineras blir före-
bilder för alla andra städer. Vinnande stad har ett gyllene 
tillfälle till positiv Pr och marknadsföring av staden. Inte 
minst blir man ett attraktivt studieresmål! <<

anmälan görs senast 31 december 2013 
(anmalan@svenskastadskarnor.se)

Text: Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor
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Stadens täthet och efterfrågan på 

stadskvaliteter
del 2

a na lyser av va d som skapar attraktivitet i den byggda 
miljön är ett värdefullt stöd för det framtida stadsbyggandet. 
Resultaten från en studie av Stockholms bostadsrättsmarknad 
(se Stadsbyggnad nr 3/2013) möjliggör att i stadsbyggnadsprojekt 
även räkna på inkomstsidan av att bygga på ett visst sätt eller på 
en viss plats, till skillnad mot att som tidigare betona kostnadssi-
dan av en exploatering: byggkostnader, kostnader för anläggande 
av parkytor, gator etcetera. Intäktssidan har tidigare varit svårare 
att precisera, vilket har inneburit en hög grad av komplexitet i 
förhandlingar om mark och byggprojekt samt vid försäljningar.  
Det skulle också kunna vara möjligt att med grund i analyserna 
peka på värdet av att exploatera i exempelvis de av Regionplane-
kontoret utpekade tyngdpunkter och regionala stadskärnor där 
intresset från exploatörer i vissa fall är lågt.

Det finns följaktligen många slutsatser som kan dras ifrån stu-
dien om hur man bör gå tillväga vid utformning av bostadsmiljö 
och stadsstruktur. Samtidigt måste påpekas att det finns flerta-
let begränsningar i studien som gör att den inte kan användas 
som ett generellt verktyg för stadsbyggande. I studien finns till 
exempel inte småhus med vilket betyder att en stor del av bo-
stadsmarknaden inte är representerad. Därför är det inte möjligt 
att säga att studien kan förklara boendeattraktivitet i sig, utan 
enbart attraktivitet för lägenheter i flerbostadshus. Därför kom-
pletterades studien 2012 av två nya studier av småhusmarknaden 
samt marknaden för kontorslokaler i Stockholms län. Resultaten 
från dessa studier har gett liknande resultat, och särskilt tillgäng-
lighetsfrågorna i form av närhet och tillgång till kollektivtrafik 
och gatunät, samt tillgång till urbana verksamheter sammanfal-
ler i samtliga studier. 

Ytterligare en viktig begränsning för dessa studier är att de är 
gjorda för Stockholm, vilket innebär att de i siffror inte är direkt 
applicerbara på andra städer. Mycket tyder på att värderingen av 
stadskvaliteter är tämligen lika oavsett stad och plats, men resultat 
från nu pågående studier av Köpenhamn och Århus i Danmark 
pekar på några skillnader. En annan viktig avgränsning i studien 
är att den utgår strikt från det ekonomiska perspektivet. Den 
handlar således om en av tre hållbarhetsdimensioner. Emellertid 
visar det sig att flera av de funna stadskvaliteterna är högst rele-
vanta för ekologisk och social hållbarhet. Till exempel visar forsk-
ning att sammankopplat gatunät, täthet av urbana verksamheter 
och närhet till spårstation ger minskat bilåkande, vilket innebär 
viktiga miljö- och klimateffekter, samtidigt som just dessa stads-
valiteter understödjer social integration och socialt samspel. 

Begränsningarna i studien väcker självklart fler frågor.  Vad 
kan sägas om just min kommun? Väljer olika målgrupper olika 
typer av boende? Väljer olika ålderskategorier olika typer av bo-
ende? Dessa begränsningar öppnar givetvis upp för fördjupnings-
studier, där frågetecken kan rätas ut, men också nya intressanta 
frågor ställas. De senaste åren har man till exempel i mäklarvärl-
den pekat på att det börjar ske förändringar hos barnfamiljer, 
som i högre utsträckning väljer att stanna kvar i innerstaden än 
för ett tiotal år sedan.  Många som flyttat till ett småhus utanför 
staden ångrar också sin flytt och väljer att flytta tillbaka: rörel-
sen kallas för ”Den grå vågen” (till skillnad från ”den gröna vå-
gen”).  En viktig orsak till återflytten är sannolikt oförutsedda 
resbehov eller konsekvenser därav. Inte endast resor till och från 
arbete, utan även längre avstånd till service och handel samt fri-
tidsaktiviteter, har lett till ett oönskat resande som slukar tid och 
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pengar. Internationell forskning talar också om ”peak travel”: att 
västvärldens resande har nått sin topp och att det nu för de flesta 
större städer i industriländer börjar synas en återgång i resandet.1 

Orsaken till denna tendens tros vara ett generationsskifte, där 
dagens unga inte kan tänka sig ett bilberoende förortsliv.

Men kan en analys av hur stadskvaliteter värderas verkligen ha re-
levans för det framtida bostadsbyggandet? Frågan är viktig att ställa 
sig, framför allt för de kommuner som ser röda siffror i befolknings-
utvecklingen, men även för dem som vill forma Sveriges framtida 
bostadspolitik. Studien pekar tydligt på behovet av att växla fokus, 
från en bostadspolitik som siktar på ett behov av att bygga bostäder 
till en stadsbyggnadspolitik som handlar om nödvändigheten av att 
bygga attraktiva stadsmiljöer. En växling från kvantitet till kvalitet; 
från kortsiktighet till långsiktighet. För att på sikt skapa miljöer 
som upplevs attraktiva för boende, företagande och besökande. Det 
är en politik som gynnar alla städer, oavsett storlek.

Hur är det med begreppet täthet? Täthet kan mätas på olika sätt. 
Dels är det skillnad på befolkningstäthet och bebyggelsetäthet. De-
batten brukar vanligtvis handla om bebyggelsetäthet. Denna kan 
mätas på tomtnivå eller på lägesnivå. På tomtnivå brukar man tala 
om exploateringsgrad, vilket är relationen mellan våningsyta och 
tomtyta. Exploateringstal 2, vilket är ganska vanligt i Stockholms 
innerstad, betyder att våningsytan är dubbelt så stor som tomtytan. 
Exploateringstalet i en vanlig förort som exempelvis Årsta är unge-
fär 0,5, alltså en fjärdedel så tätbebyggd som innerstaden. 

Ofta hävdas att man måste bygga högt för att bygga tätt. Detta 
är bara delvis sant. Stadsbyggnadsforskarna Meta Burghauser 
Pont, Per Haupt och Johan Rådberg har visat att det finns olika 
geometriska samband mellan täthet och hushöjd. Exempelvis kan 
ett slutet kvarter på tre våningar med samma exploateringsgrad, 
samma antalet bostäder på samma tomt, bli en 25-våningshög 
punkthusbyggnad.  Samma täthet kan alltså innebära helt olika 
hushöjd. En empirisk studie har till exempel visat att Barcelonas 
åttavåningskvarter är tätare än Hong Kongs höghuskvarter. Om 
man vill bygga mycket tätt i exempelvis Stockholms västra City 
så går det utan att bygga höga skyskrapor.

Betyder täthet attraktivitet? Ja, på sätt och vis, men det är inte 
tätheten i sig som är attraktiv utan vad den har för effekter på 
stadsliv och näringsliv. Urbanekonomer som Paul Krugman och 
Edward Glaeser konstaterar att tätheten ökar närheten, vilket ska-
par större och effektivare marknader. Här måste vi dock använda 
oss av måttet lägestäthet, det vill säga hur tätheten sprids över ett 
större omland. Det räcker ju inte att bygga en eller två skyskrapor 
som i Kista för att skapa täthet. I en ny studie av Spacescape och 
Evidens på uppdrag av Landstinget och flera Stockholmskommu-
ner konstateras att tätheten har ett starkt samband med mängden 
butiker och restauranger i ett område. Samma studie visar också 
att detta utbud har stark påverkan på bostadsrättspriser, småhus-
priser och kontorshyror i Stockholmsregionen. 

Stor påverkan på attraktiviteten mätt i bostadspriser och 
kontorshyror har också den spårbundna kollektivtrafiken. Men, 
förvånande nog inte biltillgängligheten. Detta kan förklara var-
för kommuner som Nacka, Täby och Lidingö gärna vill bygga 

ut spår. Faktorer som gångvänlighet i gatunätet och lokaler i 
gatuplan ger högre attraktivitet, men inte tillgången till parke-
ringsplatser. Denna studie av bostads- och kontorsmarknaden 
bekräftar således det pågående paradigmskiftet från bilstad till 
promenadstad som materialiserats i Stockholm stads översikts-
plan och framkomlighetsstrategi som prioriterar gång-, cykel- 
och kollektivtrafik framför bilen. Studien förklarar också de 
höga priserna i innerstaden och den upplevda bostadsbristen, 
vilket lett till ett högt förtätningstryck på våra närförorter. 

I närförort ger den låga tätheten gott om plats att bygga.  Men, 
är det hållbart? Måste vi ”offra” våra grönområden för denna 
tillväxt, som vissa täthetsförespråkare hävdar. Till att börja med 
måste vi fråga oss om mindre grönyta automatiskt leder till sämre 
tillgänglighet. Forskningen visar att så inte nödvändigtvis är fal-
let. Till exempel svarar ytterst få Östermalmsbor att de har brist 
på grönområden emedan en större andel Örbybor upplever brist. 
Det finns ingen forskning som stödjer hypotesen om att högre 
täthet ger sämre gröntillgång. Det som framförallt skapar till-
gång och attraktivitet är närheten och kvaliteten, vilket också 
bekräftas i studien om regionens bostadspriser. 

Vi bör alltså inte utgå från att alla grönområden ska bevaras utan 
fundera på vilken grönstruktur vi vill ha. I många förtätnings-
områden som till exempel Ulvsunda finns idag inga parker alls, 
emedan i till exempel Brommaplan finns så mycket att en omfat-
tande förtätning snarare skulle leda till en kvalitetshöjning. Att de 
som bor i förorten bor där för att det ser ut exakt som det gör idag 
och allra mest för grönskan, som ofta påstås, blir svårt att hävda när 
man tittar på bostadspriserna och köerna till bostadsförmedlingen. 
Men att som i YIMBYs ”Lindhagenplan 2.0” helt bortse från grön-
områdena är inte heller trovärdigt. Albert Lindhagen förstod på sin 
tid mycket väl värdet av parker och grönstråk och vattenytor, vilket 
också studien av dagens bostadsmarknad visar. 

Slutsatsen måste vara att det går att bygga tätt, tillgängligt 
och grönt och att det är attraktivt, ett svar på efterfrågan. Men, 
är det då hållbart? Tittar man på forskningen om hållbar stads-
utveckling så kan man konstatera att det förmodligen är det. 
Täthet och bra kollektivtrafik minskar bilberoende, utsläpp 
och markkonsumtion. I de internationella certifieringssyste-
men för hållbart stadsbyggande BREEAM-Communities och 
LEED-Neighborhood finns alla de stadskvaliteter som identi-
fierats i bostads- och kontorsstudien. Samma kvaliteter finns i 
både Naturskyddsföreningens policy för hållbar stadsutveck-
ling och Sveriges Arkitekters motsvarighet. 

Borde man bli misstänksam kring denna konsensus. Ja, 
lite. Långt ifrån alla frågor är besvarade. Det krävs mycket 
mer forskning om staden och hur vi borde bygga den. Och det 
kommer aldrig finnas ett recept som löser alla stadsbyggnads-
problem. Naturmiljön och kulturmiljön är unik på varje plats. 
Men, en sak är säker. Det är ohållbart att inte bygga attraktivt. 
Ställer vi inte om planeringen mot attraktivitet så kommer det 
bli stora problem med den lokala opinionen och då kommer vi 
aldrig kunna bygga alla dessa bostäder Stockholm behöver. <<

Alexander Ståhle, Tekn Dr Stadsbyggnad, Spacescape
Linda Kummel, planeringsarkitekt MSA, Spacescape
Foto: Alexander Ståhle1. Newman,P, University of Perth samt Millard-Ball, A, McGill University of Montreal. 
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KT:s ledare och chefer träffas

KT har i många år haft planer på någon form av konferens för chefer och ledare inom den 
kommunaltekniska sfären. Av olika skäl har det stannat vid tankar och planer.

Nu har KT:s chefskommitté med ny ordförande och en rad nya kommittéledamöter omsatt 
planerna till handling. Den 22-23 oktober 2013 hålls KT:s Ledarforum i Sigtuna. 
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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.

KT:s ledare och chefer träffas
alldeles enkelt är det inte att ge sig in i området chefs- och 
ledarutbildningar.Utbudet av ledarutbildningar, där generella 
ledarskapsfrågor tas upp, är så stort att KT sannolikt inte ska ge 
sig på att göra ytterligare en i mängden. 

För att hitta rätt i snårskogen av olika ledarskaps- och chefs-
utbildningarna, som redan finns på marknaden, höll chefs-
kommittén ett pilotseminarium i Örebro 4 mars 2013. Ett av 
grupparbetena under pilotseminariet handlade om att öva på 
att få inspiration av naturen, genom att promenera och sam-
tala i parkmiljö.  Nog finns det en hel del att hämta i naturen 
med bäring på ledarskap. Resultatet från pilotseminariet har 
utgjort utgångspunkt för kommittéarbetet med Ledarforum. 
Deltagarna i seminariet hade stort intresse och engagemang 
för sitt ledarskap och tyckte att det är roligt att vara chef. De 
berättade om glädjen i att se människor utvecklas och gemen-
samt nå resultat, men också om det mod som krävs för att få 
medarbetarna att följa med mot målet. 

Uppdragen som chef och ledare innehåller många utmaning-
ar. Det finns sällan tillräckligt med tid för utbyte med kollegor, 
lära av varandra och inspireras av goda förebilder, som är viktiga 
beståndsdelar i utmaningen att behålla sin glädje och energi i 
uppdraget. Hur skapa förutsättningar?

Ett forum, en plattform, för nätverkande mellan chefer och 
ledare inom kommunaltekniken, tror vi skulle vara bra. Något 
som kompletterar istället för att ersätta de mer traditionella 
chefs- och ledarutbildningarna. ”KT:s Ledarforum” med special-
anpassat innehåll, har möjlighet att bli ett bra varumärke, där 
KT:s chefer möts, utan avgränsning mellan olika chefsnivåer.

Under kommitténs arbete har fyra block utkristalliserats: Le-
darskap i en politiskt styrd organisation, Etik och moral, Attraktiv 
arbetsgivare och Framgångsrik samverkan. Dessa block bildar basen 
för KT:s Ledarforum i oktober. Varje block inleds med nyckelfö-
redrag av duktiga och erfarna företrädare. Temablocken rundas av 
med utbyte i grupperna runt respektive bord och problemlösning av 
deltagarnas egna medhavda case/problem. 

Det finns en rad utmaningar och dilemman att samtala med 
kollegor om. 
•	 förhållandet politiker och tjänstemän
•	 hur få bort fördomar mot kommunal verksamhet 
•	 hur få till dialog med medborgarna och öka deras kunskaper 

om hur kommunal verksamhet fungerar
•	 rekrytering: hur få yngre att stanna eller acceptera att vara 

bästa plantskolan för vidare karriär
•	 hur tänka nytt och organisera sig helt annorlunda

På årets Ledarforum, är deltagarantalet begränsat. Kommittén 
räknar med att Ledarforum, ska bli ett årligt arrangemang, en 
mötesplats att återkomma till. 

Chefskommittén har även andra uppdrag, som att arbeta med 
studieresor och utreda framtida förutsättningar för KT:s s mentors-
verksamhet. Hör gärna av dig till någon av oss i chefskommittén, 
om du har idéer och tankar att förmedla. Du hittar oss på KT:s 
hemsida www.skt.se under flik Kommittéer/Chef.<< 

KT:s chefskommitté genom Lotta Lindstam, chefskommitténs ord-
förande och stadsbyggnadsdirektör i Västerås och Inger Sundström, 
ledamot i chefskommittén och f d ordförande i KT
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knappt tvåhundr a deltagare samlades i Skövde under 
ett par dagar i slutet av maj för de årliga Gatukontorsdagarna. 
Arrangemanget ordnas av Sveriges Kommunaltekniska fören-
ing till-sammans med SKL och en värdkommun, och riktar sig 
i huvudsak till kommunernas tekniska förvaltningar, men även 
personer och företag med koppling till branschen.

Dagarna inleddes med en stadsvandring och mingel kvällen 
innan själva konferensen. Det är fantastiskt att höra det sorl som 
genast uppstår när likasinnade från olika delar av landet träffas 
och börja utbyta erfarenheter. Vid sidan av seminarierna är det 
just nätverkandet med kol-legor från andra orter som är ett av 
konferensens huvudsyften. Särskilt glädjande var det att det i år 
var flera kommuner som deltog för första gången.

Själva konferensen inleddes med några exempel från värdkom-
munen Skövde där deltagarna bland annat fick höra den namn-
kunnige landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson berätta om 
metodiken som använts vid framtagande av ett gestaltningspro-
gram för Boulognerskogen – en gammal park i centrala Skövde. 
Metodiken lämpar sig att tillämpa även på fler områden. Fram-
förallt hur viktigt det är att ta reda på vad medborgarna vill och 
önskar sig av sin park. Syftet med publika ytor som parker är 
främst att skapa arenor där olika aktörer kan fylla ytorna med 
aktiviteter i takt med årstidernas växlingar.

Nästa block berörde den känsliga frågan om hur dagvattnet i 
våra tätorter ska hanteras. VA-juristen Anna Hassel redogjorde 

för hur ansvaret fördelar sig. Man kan konstatera att VA-huvud-
mannen har ansvaret för att systemet finns och fungerar, men 
att väghållare och övriga fastighetsägare samtidigt ska betala en 
avgift till VA-huvudmannen. Vid en enkel undersökning bland 
publiken visade det sig att flertalet kommuner inte har infört 
en dagvattenavgift för väghållare. Vidare redovisade Magnus 
Bäcklund från Vatten & Miljöbyrån i Luleå exempel på fung-
erande lösningar för att hantera dagvatten från ett område. Ett 
exempel på hur flera kommuner och aktörer samverkat för att 
styra vattenflödet i Mölndalsån för att både undvika översväm-
ningar och samtidigt försörja vattentäkter redovisades av Agneta 
Thörnqvist från Mölndals gatukontor och Kristian Johansson 
från Prospero Technology. Lösningen bygger på en kombination 
av teknisk styrning och mänskliga ögat.

Cykelfrämjandets nya ordförande Anders Drougge med 
kollegor berättade om förbundets arbete – bland annat lan-
seras en cykel-app som ett verktyg för cyklisterna att lämna 
synpunkter till väghållaren. Som ett återkommande inslag 
vid Gatukontorsdagarna presenterades ock-så resultatet av 
Cykelfrämjandets Kommunvelometer och vilken kommun 
som är årets Cykelfrämjarkommun. Det blev för tredje året i 
rad Malmö som kammade hem utmärkelsen.

Ett populärt och efterfrågat block under Gatukontorsdagarna 
är asfaltsfrågor. Detta år var vinklingen asfalten och miljön. Sven 
Fahlström från Nynas redovisade vad asfaltsbranschen gör för att 
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Malmö tar emot priset som 
årets Cykelfrämjarkommun

minska miljöbelastningen vid asfaltstillverkning och utläggning. 
Åke Sandin från Göteborg visade sedan exempel på vad man bör 
tänka på för att få hållbara beläggningar vid miljöåtgärder som 
gupp, chikaner, smala sektioner etc. 

Skräp som inte hamnar i papperskorgarna utan på gator och i 
parker är ett stort problem i de flesta kommuner. Stiftelsen Håll 
Sverige Rent har arbetat mot nedskräpningen under lång tid 
och visade vilka verktyg som finns för kommunerna i kampen 
mot skräpet. Tomas Thernström och Emma Martinell från Håll 
Sverige Rent berättade att även inom detta område finns en app 
där invånarna kan rapportera in nedskräpning till kommunerna. 
Som ett gott exempel på hur man inom en kommun kan arbeta 
tillsammans över organisationsgränserna för att få bukt med 
skräp och klotter fick vi sedan från Borås. Hans Skoglund från 
Borås Energi och Miljö berättade om hur de involverat studenter 
från högskolan och om det ”Mobile Info Center” som beman-
nats av personer som talar många olika språk och som åker runt 
för att möta folk ute i sina boendemiljöer.

Ytterligare ett aktuellt ämne för kommunerna är frågorna 
om regionala planer och medfinansiering. Stefan Dahlskog, 
planupprättare från Östergötland, berättade tillsammans med 
Peter Bernström från Trafikverket om hur den nya planerings-
processen fungerar. Det är fortfarande lite trevande, men en 
åsikt är att processen lämpar sig bättre för större projekt än för 
mindre. Den positiva delen är att dialogen mellan olika aktörer 

som påverkas av en byggnation blir tydligare och att 4-steg-
principen lyfts in på ett naturligt sätt. Stefan poängterade också 
problemet med att rymma stora namngivna projekt i de givna 
pengaramarna. Andelen budgetmedel som dessa projekt tar i 
anspråk gör att mindre, i sig nyttiga projekt blir svåra att få in i 
planerna. Medfinansieringsfrågan lyftes och vi fick av Cecilia 
Mårtensson SKL:s bild av hur det bör fungera. Grunden är att 
staten står för kostnaderna på det statliga vägnätet. Medfinansie-
ring ska i de fall det förekommer inte vara ett sätt att köpa sig före i 
kön. Ulrika Appelberg från SKL redovisade också organisationens 
pågående arbete inom infrastrukturområdet. Det som är högin-
tressant för kommunerna är väghållningsutredningen som pågår.

Som sista föreläsare berättade Lars Redtzer från Sveriges 
Byggindustrier om utvecklingen inom entreprenadområdet 
som går mer och mer mot partnering och samverkan – eller 
som Lars benämnde det ”Sunt förnuft satt i system”. Han efter-
frågade också ett samarbete med kommunerna för att fortsätta 
utvecklingen tillsammans med övriga aktörer.

Dagarna ger mersmak och deltagarna åker hem med nya 
kunskaper och idéer, men även med nya kontakter. Nästa års 
gatukontorsdagar går av stapeln 20–22 maj 2014 i Västerås. 
Välkommen! 
<< 

Text & Foto: Anna Möller, gatu/parkchef i Skövde kommun.

Mingelbilder från utställningsytan.
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Styrelsemöte 10 sept 13.30 16.30 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 MEX-kommittén 4 nov Nacka

Smtr Gatukommittén 7 nov 10.00 16.00 Västerås

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

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?



   

KISTAMÄSSAN   STOCKHOLM 
11-12 SEPTEMBER 2013

Arrangörer:Guldsponsorer: Silversponsorer:

Är du verkligen grön?

l	Möt över 80 utställare
l	Ta del av ett kostnadsfritt och högintressant scenprogram
l Upplev framtidens städer i ett spännande temaområde
l Nätverka, mingla och diskutera i Hållbaren

Sweden Green Building Conference med Ekobygg är den  
nya mötesplatsen för det gröna och hållbara byggandet. 

Sweden Green Building Conference Ekobygg 
l	Hör bostadsministern Stefan Attefall tala
l	Lär dig det senaste inom hållbart byggande
l	Få råd och tips från andra företag i branschen
l	Uppdatera dig om kommande lagkrav och regelverk

Anmäl dig på www.sgbc13.se och läs mer om konferensen. 
Hämta din fribiljett på www.ekobyggmassan.se och läs mer om mässan.
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POSTTIDNING

Återförsäljare för GEOSECMA är Esri Sverige 

För mer information se www.esri.se

MED VÅRA PROGRAMVAROR FÅR  
SPF YTTERLIGARE EN BETYDELSE.
SNABBARE, PÅLITLIGARE, FLEXIBLARE.

Som du säkert vet står SPF för Sammanhållen 
Detaljplan- och Fastighetsbildningsprocess.  
Det är Boverkets och Lantmäteriets förslag till  
ny arbetsprocess för snabbare och effektivare 
planarbete. Processen har två fokusområden: 
dels att skapa en jämn och hög kvalitetsstandard 
över hela riket, dels att öka effektiviteten genom 
en helt digital arbetsmiljö.

Redan nu kan ni ligga steget före och tillämpa 
framtidens arbetssätt genom att kontakta oss 
på S-GROUP Solutions.

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.

FASTIGHETSBILDNING

FYSISK PLANERING PRIMÄRKARTA

Med våra programvaror får ni en heltäckande lösning för hela SPF-processen – från idé till färdigt bygge. 
ArcCadastre är ett program skräddarsytt för allt som har med fastighetsbildning att göra och GEOSECMA 
ger er tillgång till hela det kommunaltekniska informationslandskapet. Det innebär att alla parter – från 
exploatörer, myndigheter, förvaltningar och sakägare till arkitekter, byggherrar, konsulter och medborgare 
– alltid har tillgång till kartor, planer och information som de kan lita på. Allt data som läggs in i systemet, 
oavsett om det sker via en surfplatta eller en stationär dator, och oavsett vem som gör det, lagras med ett 
enhetligt utseende i en standardiserad miljö. Självklart anpassat till myndigheternas senaste krav och 
rekommendationer. 
 
Pålitligheten är grunden i vårt system – snabbheten och flexibiliteten får ni på köpet. Med våra programvaror 
står ni rustade för framtiden. 
 
Vill du veta mer om hur framtiden i din kommun kan se ut redan idag, se filmen om SPF på vår hemsida: 
www.sgroup-solutions.se


