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Svartepetter i bostadspusslet!

K

föreningens kongress ägde
rum i Stockholm i år med en ny form och ett
intressant innehåll. Den nya formen var förkortningen till en mingelkväll med en efterföljande
kongressdag med utställning.
Årets innehåll dominerades av pågående och avslutade statliga utredningar med förslag för att höja takten
och kvaliteten i bostadsbyggandet. Utredningarna har
dominerats av utredare med koppling till byggnadsindustrin. Frågan är om det är en av förklaringarna till att
det finns en slagsida i förslagen. Tyngdpunkten ligger i
att föreslå förändringar i den lagstiftning som reglerar
kommunernas ansvar för att skapa goda förutsättningar
för bostadsbyggandet. Tanken är att dessa förändringar
ska underlätta för byggnadsindustrins industrialisering
och produktivitetsutveckling.
Reaktionerna på förslagen från den kommunala
sfären har framförts i remissyttrande och en del
framfördes även under kongressen. Till exempel ifrågasattes om det inte förelåg jäv för en av utredaren
med en tidigare nästan trettioårig anställning i ett av
Sveriges största byggföretag.
Så frågan är om utredningarnas förslag kan leda till de
förändringar om industrialisering och ökat bostadsbyggande som förväntas när förslagen uppenbarligen förstärker motsättningarna mellan aktörerna som var och en
sitter på viktiga pusselbitar för ett ökat bostadsbyggande?
Än så länge förefaller nytänkande och förmågan att
skapa en sammanhållen bostadspolitik med samsyn
från både marknad och politik saknas. Var finns krafterna som kommer att utarbeta ett förslag som fixar
denna komplicerade tulipanaros?
Viktiga delar i en sådan sammanhållen bostadspolitik
kommer att vara att bygga den för framtidens behov och
inte leverera lösningar på gårdagens problem. Byggkravutredningens direktiv var att straffa kommuner som
infört planbestämmelser för att säkerställa en lägre energiförbrukning än nationella normer med förevändning
att det förhindrar industrialisering av byggnadsindustrin.
o m m u n a lt e k n i s k a

Om direktiven istället hade varit att skapa förutsättningar
för en långsiktigt låg energikonsumtion i bostäder hade
förslag tagits fram där metoden livscykelanalys använts
fullt ut och konsumentens minskade kostnader för uppvärmning också hade tagits med i beräkningarna. Det
som behövs är att lämna industrisamhällets tankefigurer,
metoder och lösningar och bygga förslagen på ett hållbart nytt systemtänkande.
Av Boverkets publikation Plan och bygglagen i praktiken 2012 framgår att 23 % av detaljplanerna överklagades under 2012 vilket innebär att nästan 80 % av
planerna vann laga kraft. Visst är det bra att minska
andelen överklagade planer men frågan är om en inskränkning av sakägarnas och berördas rätt att överklaga är det mest effektiva sättet?
Inom den kommunala organisationen pågår en
omställning från att fokusera på slutprodukten –
detaljplanen – till att fokusera på processen och kommunikationen mellan berörda aktörer inom det aktuella
geografiska området. Syftet är att skapa en långsiktigt
hållbar detaljplan där delaktighet och insyn i processen
undanröjer flertalet av grunderna för överklagande.
I framtidens planläggningsprocesser ingår kommunikation och deltagande vilket också stärker det demokratibygge som plan- och byggprocessen är en del av.

Agneta Sundberg
Ansvarig utgivare Stadsbyggnad
Lektor i fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola
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TEMA Kongressen

Över hundra delegater minglade, besökte utställningsmontrar och lyssnade på högaktuella föredrag
av bland andra civil- och bostadsministern Stefan Attefall. KT:s årskongress 10-11 september gav tillfälle
både att nätverka och att få ny kunskap.

Vassa föredrag lockade över hundra

a
knisk
al-Te
n
u
omm kongress
ska K
s år s
Sven
i ng e n
013
Fören
nik 2

k
r
al Te
n
u
täde
s
m
a
m
r
Ko
ba
Håll
a
m
Te

6

STADSBYGGNAD 5 · 2013

tillsa mm a ns med Stockholmsmässan arrangerade KT
Kommunal Teknik 2013, årskongress med både mingel, riktigt skarpa föredrag och utställning av S-Group Solutions,
Northcone, Grontmij, Bergslagsbild, Flisby och Tekis. Temat
för året var Hållbara städer.
På föredragslistan fanns Per Johansson, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Västerås, som berättade om hur Västerås
har arbetat med processkedjan Medborgardialog – Nya visioner
– Översiktsplan. Två av regeringens särskilda utredare, Björn
Hedlund respektive Lars Magnusson, var också på plats för att
redogöra för arbetet med Byggkravsutredningen respektive
Plangenomförandeutredningen.
Björn Wellhagen, näringslivschef på Sveriges Byggindustrier,
visade på flera åtgärder och exempel på vad byggindustrin kan
bidra med för att öka bostadsbyggandet. En artikel om detta är
planerad till ett kommande nummer av Stadsbyggnad.
Hetast på talarlistan var kanske ändå civil- och bostadsminister Stefan Attefall som redogjorde för regeringens arbete med att
förenkla regelverket, korta tiden från idé till färdigt hus samt att
skapa bättre förutsättningar för ett rationellare byggande och
billigare bostäder (se intervju med ministern och kommentarer
från Gösta Blücher på kommande sidor).
Kongressorten för året var Stockholm och flera föredrag
berörde hållbarhetsfrågor aktuella i Stockholmsområdet, plan
för fossilfrihet, förtätningsfrågor och utveckling av miljonprogramsområden fanns med på programmet. <<
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Vi tar hand
om ert avfall
På Dåva Deponi och Avfallscenter
tar vi hand om ert avfall på ett
miljöriktigt vis.
Anläggningen är belägen inom
Dåva företagspark strax norr om
Umeå där vi tar emot, behandlar,
deponerar och återvinner avfall.
Läs mer på vår hemsida:
www.avfallscenter.se

Text: Stefan Ljung, redaktör Stadsbyggnad

Håkan Bergeå, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens
Kurs- och konferenssamordnare om kongressen:
Vilken var höjdpunkten på årets årskongress för KT?
– Den uppsluppna, sociala Kvällsbuffén på Rica Talk Hotell
där nätverkandet mellan yngre och äldre kommunaltekniska
kolleger tog fart i närvaro av våra nordiska gäster.
Under konferensdagen uppskattade jag, och många med mig,
civil- och bostadsminister Stefan Attefalls engagerade medverkan och diskussioner med oss kommunala företrädare.
Hur vill du summera dina totala intryck från kongressen?
– Förväntningarna på detta nya upplägg för årskongressen tycker jag infriades väl. Endast en konferensdag med hög kvalitét på
föreläsningarna och med möjlighet till sociala kontakter och
årsmöte kvällen innan kändes helt rätt. Dagen innan gav också
möjligheter till interna kommittémöten och styrelsemöte – lite
av “examensdag” för föreningsarbetet!
Vad kan vi vänta oss på nästa årskongress?
– Årets kongress inspirerar till att fortsätta och utveckla samma
upplägg 2014. Samarbetet med Stockholmsmässan och Svenska
mässan i Göteborg vill vi vidareutveckla, varför Göteborg kan bli
aktuell som kongresstad.
Hur ser visionen ut för kommande årskongresser
– hur ska de utvecklas?
– Den djärva visionen är väl att tillsamman med mässarrangören
och med ett högkvalitativt konferensprogram skapa ett årligt event
som verkligen lockar alla kommunaltekniker med ambitionen att
söka inspiration och kunskap utanför den snäva kommungränsen.
Det behöver landets kommuner inför framtidens utmaningar.

3.600 inköpare och beslutsfattare
i 290 kommuner läser varje
nummer av Stadsbyggnad.
Vill du påverka dem att välja din
produkt eller tjänst?
Kontak ta annonsavdelningen

Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
Mail: info@irmermedia.com
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Attefall mot väggen
Civil- och bostadsminister Stefan Attefall besökte KT:s årskongress Kommunal Teknik 2013. Stadsbyggnad
fick en kort intervjustund med ministern efter hans föredrag.

1. Mycket av det pågående utredningsarbetet syftar ju till att
få marknaden att fungera bättre. Men eftersom bostadsbristen i Sverige är ackumulerad sedan nästan ett kvartssekel –
det rör sig om närmare en halv miljon bostäder – hur ska
marknaden klara av det?
– Om inte marknaden klarar av det då klarar ingen av det. Politikens roll är att skapa goda förutsättningar för byggande. Politiken reglerar redan mycket av bostadsproduktionen genom
plan- och bygglagen, genom kommunala planmonopol, genom
de olika avvägningar som måste göras med alla andra möjliga
hänsyn. Därför måste man titta på hur regelverket fungerar så att
du får fram ett ökat bostadsbyggande. Om det bara var så att vi
har högre produktionskostnader än marknadsvärdet, ja då hade
vi haft ett problem generellt i Sverige som inte berodde på marknaden – då kan ju inte marknaden agera. Men när vi har högre
marknadsvärde än produktionskostnader – då finns det något
som förhindrar marknaden att fungera som vi skulle önska.
Vissa säger att ”bostadsföretagen och byggföretagen bygger ju
inte fastän de får byggrätter” och det är klart att det enskilda byggföretaget kan ta hänsyn till om man kan få ut mer vinst genom att
vänta ett tag. Då måste man se till att det finns så många aktörer
att det är omöjligt att agera så, för att man skulle förlora pengar.
Politikens uppgift är att vara aktiv, se till att den löser upp problem
och skapar bra och långsiktiga spelregler. Är det något sätt som bostadsmarknaden skiljer sig på från andra marknader så är det just
långsiktigheten. Det är så enorma investeringar som ska stå under
en lång följd av år och då måste också spelreglerna vara sådana att
man kan förutse vad som händer. Planprocesser som håller på i tio
år till exempel, som i exempelvis Stockholm inte är helt ovanligt
– det är ett bra exempel på när du får en osäkerhet under en lång
följd av år. Och ska jag som företagare ta ett ansvar för mitt företag
då måste jag lägga in i mina kalkyler en riskfaktor. Det kan hända
saker på tio år, som jag inte kan förutse. Vet jag om att bygget kan
komma igång inom två år, då kanske riskfaktorn är mycket låg och
då blir det en mindre riskmarginal i min kalkyl.

foto: chris tina andre ws
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2. Finns det utrymme för en annan politik i de delar av Sverige
där marknadsvärdet är lägre än produktionskostnaderna?
– Ja, där måste vi jobba dels med det kreditgarantisystem som
staten har, där kredit kan ges via Boverket, upp till 16 000 kronor/kvadratmeter med en avgift för den risk det innebär. Det
systemet ser vi över nu. Man måste också jobba med att pressa
produktionskostnaderna. Det är därför jag är så mån om det här
med att vi ska kunna få mer av industrialisering. Sabo och de
kommunala bostadsföretagen har tagit fram Kombo-husen som
innebär ungefär 25 procent lägre kostnader. Med de husen bygger
man nu i orter som inte har byggt i på 10-15 år.
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3. Du nämner hyresrätter. De kommunala bostadsbolagen, allmännyttan, vad kan de ha för roll framöver?
– Det finns egentligen två skäl till att ha ett kommunalt bostadsbolag: det ena är att man har en social ambition och det andra är
att man vill vara en aktiv aktör i nyproduktionsprocessen. Tyvärr
verkar det som att en del kommuner inte har några ambitioner
inom något av de här områdena och då kan man fråga sig varför man har ett kommunalt bostadsbolag. Men de på dessa två
områden där kan kommunala bostadsbolag spela en avgörande
roll – både för att visa på och ta sociala hänsyn, men också för att
vara med i nyproduktionsprocessen. Däremot så måste det ske
på ett affärsmässigt sätt och det måste ske med tydliga spelregler
mellan kommunen som ägare och bolag, utan dolda subventioner och oschysst konkurrens gentemot privata fastighetsägare.
Däremot kan ett kommunalt bostadsbolag med ett stort bestånd
ta större risker och spela en roll genom att ofta gå i bräschen i ett
nytt bostadsområde och se till att det finns tillräckligt många aktörer i området för att exempelvis bygga en ny stadsdel. De kommunala bostadsbolagen är ett jätteviktigt och bra instrument,
men det måste också skötas på rätt sätt.
4. Det kommunala självstyret, det finns en del i utredningsmaterialet som berör inskränkningar i självstyret, exempelvis gällande den regionala nivån för bostadsbyggandet. Hur ser du på
den kommunala självbestämmanderätten?
– När det gäller den regionala bostadsförsörjningen kontra kommunalt ansvar, så är det en knepig avvägning och det är därför vi
tillsätter en parlamentarisk utredning som ska försöka hitta en
bra lösning som både är bred parlamentarisk men där man också
försöker hitta en bra lösning mellan de olika nivåerna. När det
gäller tekniska egenskapskrav däremot så finns det ingenting i
diskussionen kring kommunalt självstyrelse som har antytt detta
– det finns ingen grund i förarbeten till kommunalt självstyre
som tyder på sådant. Sedan hur du utformar staden, hur du planerar och utformar ett bostadsområde – det är självklart kommunala beslut. Precis som med arkitekter och gestaltning så kan
man bjuda in intressenter att lämna förslag kring mycket inom
miljöfrågorna också. Men att därifrån gå till att ställa tekniska
specifikationskrav är ett långt steg – då säger ju kommunerna att
vi har en högre vetenskaplig kompetens på detta än den nationella myndigheten – och det kanske de har, men då borde de bli
boverk istället för kommun.
5. Men om vi återgår till frågan om bostadsförsörjning och
eventuellt bostadsförsörjning som allmänintresse. Hur långt
kan staten tänka sig att gå för att tvinga kommunerna att bygga mera eller ha en större planberedskap?
– Problemet ligger i att om man befinner sig i en region som skriker efter fler bostäder och inte vill vara med och bygga så uppstår
ett problem som inte bara berör den kommunen – det berör hela
regionen. Och det är precis den avvägningen som man måste
titta på. Jag personligen är inne på att man måste ha något instrument som gör att man kanske sätter upp exempelvis ett mål
att bygga x antal bostäder och arbetar fram en ungefärlig rimlig
fördelning. Sedan förhandlar man fram någon uppgörelse och
så blir det ett åtagande som man måste leva upp till. Men hur
man sedan lever upp till detta, det blir upp till varje kommun.
Jag personligen tänker i sådana termer, men jag tycker att det här
är en knepig fråga som måste vägas av och därför så tror jag att vi
behöver en bred parlamentarisk förankring.
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6. Det är ju utan tvekan ett
reellt problem, inte bara i
Stockholmsregionen utan även
på andra håll i Sverige.
– Det gäller våra tre storstadsregioner
i synnerhet, men det gäller också kring en del
större centralorter. Jag bor i Jönköping nu exempelvis. Habos,
en liten grannkommun, agerande i bostadsförsörjningsfrågan
är oerhört viktigt för Jönköping och tvärtom. Habo är en
mycket ambitiös kommun som hjälper till att lösa Jönköpings
problem. Det fungerar informellt bra på vissa håll i Sverige,
men sämre på andra håll. Det förslag som nu ligger i riksdagen innebär att man ska lyssna in. Man ska tvingas att lyssna
in sin grannkommun informellt. Och även länsstyrelsen ska
tycka till. Sedan får fullmäktige slutligen välja att strunta i det
eller inte, men det blir mer transparent och mer tydligt. Det är
första steget, men som sagt var, ska vi gå längre och hur – det
ska den parlamentariska kommittén titta på.
7. Du har nämnt vikten av medborgardialog. Behovet av en
effektivare planprocess kontra möjligheten till insyn och inflytande för medborgarna. Ser du en intressekonflikt där?
– Nej. Tvärtom, en bra medborgardialog tidigt gör ofta att planprocesserna går snabbare. Har man pratat med folk, har man
lyssnat in kritik och vägt av, då löser man många problem senare
också. Men teoretiskt sett så kan man idag överklaga ett projekt
både i detaljplaneledet i flera, flera steg, kanske till och med
driva det upp till högsta förvaltningsdomstolen och så tar man
kanske samma vända kring bygglovet. Det är klart att den typen
av rundgång där samma argument prövas igen i många, många
olika instanser – det har inte med demokrati att göra. Det viktiga är att varje argument och varje synpunkt har en chans att
överklaga åtminstone en gång och prövas av fler än den kommunala världen. Men om det antal steg vi har och antal omgångar vi
har är det rätta, det är det vi ska komma tillbaka till.
8. Till sist - vad är på gång inom LOU?
– Ja, jag är också ansvarig för Lagen om offentlig upphandling
och där händer det ju mycket. Dels har vi haft ett ministerråd
i EU som har tagit fram ett nytt EU-direktiv, som ska upp
till beslut i parlamentet i december. Sedan ska det införlivas i
svensk lagstiftning. Tyvärr tar det här tid innan det har beslutats i riksdagen. Sedan har vi också presenterat ett förslag på
hur vi ska förändra upphandlingsstödet: vi ska samla upp det
hos Konkurrensverket, skapa en slagkraftig, resursstark enhet där – både med mer pengar, men också med samlad kompetens som är utspridd idag på Vinnova, Konkurrensverket,
Kammarkollegiet och Miljöstyrningsrådet. Sedan ska vi självklart jobba med hur vi kan bli bättre på att stödja och hjälpa
kommuner och upphandlande myndigheter att göra rätt från
början och tänka mer strategiskt. Det kommer också i de nya
EU-direktiven att bli mycket mer möjligheter till förhandlade
anbudsförfaranden än vad det är idag. Det kommer att läggas
in mycket mer av livscykelkostnadsperspektiv som man ska ta
hänsyn till. Man kommer att underlätta för små och medelstora företag, man kommer att öka möjligheten att ställa miljömässiga, etiska och sociala hänsyn i upphandlingen. Men
med fortsatt krav på att det ska vara kostnadseffektivt och att
det ska vara konkurrensfrämjande också. Det är viktigt att
inte glömma bort den aspekten.
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Stadsbyggnad bad Gösta Blücher, arkitekt, tidigare sakkunnig i arbetet med ÄPBL, generaldirektör på Boverket 1988-98, därefter adjungerad professor i fysisk planering., kommentera Stefan Attefalls intervjusvar.

Expert kommenterar Attefall
1.
90-talets förändringar innebar att marknaden i allt väsentligt skulle
styra bostadsbyggandet. Det utrymme för påverkan från politiken
som blev kvar var PBL med planmonopolet. Det fanns alltså även
tidigare då bostadsbyggandet flöt på med t.ex. 67 000 bostäder 1991.
Det är ett viktigt påpekande att produktionskostnaderna i tillväxtregionerna ligger under marknadsvärdet – strax under skulle
man behöva tillägga. Varför bygga billigare när det finns tillräckligt många betalningsstarka hushåll som är villiga att betala? Tryter
de betalningsstarka hushållen under finanskris kan vi väl vänta lite.
En inställning Attefall noterat. Fredrik von Platens artikel i detta
nummer av Stadsbyggnad visar hur lite byggbranschen i gemen bekymrar sig om industrialisering och produktivitetsutveckling.
Det behövs förvisso fasta spelregler varför det är klokt se över
reglerna när förutsättningarna för bostadsbyggandet förändrats
så kraftigt sedan PBL (ÄPBL) trädde i kraft för 26 år sedan, men
Attefall är för ensidigt inriktad på att söka dagens problem i lagreglerna för planprocessen, kanske därför att det är dem han råder över. Det leder till att han skäller under fel träd.
2.
Attefalls svar på frågan är kloka och adekvata. Genom sammanläggningen av Boverket och Bostadskreditnämnden har bostadsbyggandets planering och finansiering hamnat i samma ministerportfölj för första gången sedan Bostadsdepartementet las ner
1992. Att stå för kreditriskerna utan andra subventioner var det
medel staten använde för att stärka bostadsbyggandet förr, innan
det kostnadsdrivande systemet med räntebidrag infördes 1976.
3.
Jag kan bara hålla med. Ett klokt och väl avvägt svar.
4.
Attefall svar handlar främst om förslaget att begränsa kommunernas möjligheter att ha egna kvalitetskrav på bostäder. Han svarar
som om problemet är att kommunerna generellt utformar egna tekniska egenskapskrav. Så är det ju inte. De kommunala byggnadsordningarna försvann 1960; sedan dess har vi haft byggnormer som
har varit desamma för hela riket. Bakgrunden då var byggarnas
behov att kunna röra sig över kommungränserna och att underlätta byggandets industrialisering. 1994 övergick Boverket till att
formulera byggnormerna som funktionskrav i stället för tekniska
utformningskrav för att underlätta nya innovativa lösningar. Det
blev då t.ex. möjligt bygga trähus högre än två våningar. Om man
uppfyller de nationella kraven har man rätt få bygglov.
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Det har dock aldrig varit förbjudet att bygga med högre kvalitet
än den som normerna föreskriver. Problemet Attefall vill angripa
är när kommunerna för in högre krav på energihushållning än Boverket i markanvisnings- och exploateringsavtal. Det behövs ingen
vetenskaplig kompetens för att ställa högre krav på energihushållning. Däremot behövs det vetenskaplig kompetens för att finna de
bästa lösningarna på kraven. Knäckfrågan är om det är otillåten
myndighetsutövning när kommunerna för in sådana högre krav
i avtal när bostäder byggs på kommunalägd mark och/eller kommunen är byggherre genom sitt bostadsbolag. Detta kan behöva
ett klarläggande, men sedan punkt och slut.
5.
Se kommentar till nästa frågesvar.
6.
Attefall tar här upp en viktig och angelägen fråga. Sverige har ca
90 regioner med gemensam bostadsmarknad men 291 kommuner.
Det borde vara en självklarhet att bostadsbyggandet samordnades
mellan kommuner i samma region. Så var det i någon mån när de
kommunala bostadsbyggnadsprogrammen samordnades länsvis
och för hela riket innan finansieringen av byggandet blev klar.
Detta närmast sovjetiska system är nu avskaffat. Avsaknaden av
regional samordning blir kännbar. Sverige är unikt i detta avseende. Den som vill se hur regionnivån behandlas i andra länder
kan gå in på www.commin.org där plansystemen för 11 länder i
Östersjöregionen finns sammanställda.
Attefall tassar försiktigt, men i en av de utredningar han beställt
föreslås att regeringen ska kunna rikta planföreläggande till t.ex.
Danderyd och Vellinge att planera för flerbostadshus om det behövs för Stockholms- respektive Malmöregionen. Med den första
stadsplanelagen 1907 infördes det kommunala planmonopolet. Då
fanns ingen möjlighet till planföreläggande. Det kom först med
1931 års stadsplanelag. Det har utnyttjats en gång, när Solna 1978
förelades att upprätta plan för Postterminalen vid Tomteboda.
Man kan dock misstänka att när vapnet fanns i regeringens bakficka blev kommunerna mer villiga att lyssna. Den aviserade parlamentariska utredningen får brottas med det politiska problemet.
Det är bara att hoppas att Attefall står matchen ut. Kommunpartiet brukar betraktas som det största i riksdagen.
7.
Attefalls svar gör mig riktigt glad. Med det svaret har han underkänt förslagen i den utredning som nyss varit remitterad. I den
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föreslås att bostadsbyggandet ska styras av områdesplaner som
utgör en del av översiktsplanen och därmed bara är överklagbara
genom kommunalbesvär – dvs. för handläggningsfel.
Det viktiga och glädjande med Attefalls svar är att han tydligt
säger att planer som ska styra utbyggnaden måste kunna prövas
av ”fler än den kommunala världen”. Det är för övrigt sannolikt
ett villkor för att inte lagreglerna ska komma i konflikt med såväl
regeringsformen son Europakonventionen. Det bör påpekas att
detaljplaner blir en undantagsföreteelse enligt utredningsförslaget.
Attefall är tyvärr dåligt påläst. Högsta förvaltningsdomstolen är
redan borta ur överklagandeordningen.
I en tidigare utredning med samma utredningsman föreslås
att länsstyrelserna tas bort som första överklagandeinstans. Om
det förslaget genomförs, för vilket det finns goda motiv, blir
Attefall bönhörd. Mark och miljödomstolarna blir då första
överklagandeinstans i planärenden med möjlighet att efter prövningstillstånd få saken prövad i Mark och miljööverdomstolen.
Att den senare möjligheten finns var säkert stockholmspolitikerna mycket tacksamma för när de fått stryk i Mark och miljödomstolen på detaljplanerna för nya Slussen och för förtätning
av kvarteret Plankan på Södermalm, men beviljades prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen.
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8.
Jag önskar att Attefall också la till estetiska hänsyn i de ökade
möjligheterna till kravställande vid upphandling. Ambitionen
förtjänar starkt stöd.
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Attefalls bostadspolitik
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På hösten 2010 tog Stefan Attefall (kd) över som bostadsminister. Sedan han greppade rodret visar
bostadsbristen och priserna på bostäder en fortsatt stigande kurva. Samtidigt ökar kritiken mot den
svenska bostadspolitiken från stora internationella organisationer som IMF. Hösten inleddes med en ny,
skarp rapport med krav på förändrad politik.
Men alla är inte bekymrade. För svenska fastighetsbolag, banker och byggbolag är bristsituationen en effektiv motor bakom
fortsatt stigande bostadspriser. Efter hård internationell kritik
infördes bolånetaket på 85 procent av bostadens marknadsvärde
2010. Men det har inte har inte hållit tillbaka priserna. Enligt
Finansinspektionen, FI tar nu ett av tio hushåll blancolån (högre
ränta) för att klara finansieringen genom upplåning över bolånetaket.
Utvecklingen på bostadsmarknaden, sedan de statliga subventionerna togs bort av tidigare s-regeringar, gick mot färre hyresrätter. Det har stärkts ytterligare genom de senaste årens stora
utförsäljningar av hyresbostäder till privata aktörer
Men en stor hyresmarknad påverkar den nationella ekonomin
på ett sätt som många undviker att tala om. Många hyresbostäder
leder till en sundare bostadsfinansiering, men från regeringen
och Stefan Attefall syns inga tecken på att man vill byta fokus.
Och inte heller finansmarknadsminister Peter Norman (m) som
har ett stort delansvar, ser till helheten.
En satsning på hyresmarknaden är ett verksamt grepp för att
minska riskerna för den bostadsbubbla som många internationella bedömare återkommande varnat för, nu senast IMF i september. Hög upplåning baserad på uppblåsta marknadsvärden är
en stor riskfaktor. Om bostadspriserna skulle falla får det dramatiska effekter. Erfarenheterna från Irland, som drabbades för
några år sedan visar att en bostadsbubbla spricker både snabbt
och oväntat. Där är svensken Stefan Gerlach vice centralbankschef med erfarenhet av att städa upp efter en bostadsbubbla.
Hans recept för att motverka en bostadskrasch är att satsa på hyresmarknaden och att införa regeländringar i god tid.
–Det är praktiskt svårt att stoppa en bubbla. Risken är att det
som skall bli en mjuklandning blir till en brant krasch, sade han
tidigare i år i en intervju i SvD.
Han pekade också på svårigheterna för politiker att få stopp
på lånefesten. Politikerna vill gärna hålla väljarna på gott humör
och de som äger sitt boende känner sig rikare. De väljargrupperna gör att politikerna undviker att stoppa festen, bostadsbubblor
blir ett sätt att vinna stöd hos de väljargrupper som har möjlighet
att få stora bostadslån.
De regeländringar som syftat till att motverka en bostadsbubbla och minska hushållens skulder har regeringen i huvudsak
genomfört efter kritik utifrån. Både IMF, OECD och EU-kommissionen har återkommande kritiserat regeringens politik och
den svenska lånefesten.
Nyligen återupprepade IMF kritiken mot Sverige och varnade
för att de amorteringsfria lånen riskerar att orsaka en kris som
inte kan begränsas till Sverige utan också kan drabba hela Norden och Baltikum. IMF föreslår regler mot de amorteringsfria
lånen, minskade ränteavdrag och en höjd fastighetsskatt.
I sin genomgång bedömer IMF att de svenska riskfaktorerna
är bostadspriser som är övervärderade med 15 procent och en förhållandevis stor banksektor.
12
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”Som en konsekvens av detta skulle ett plötsligt större prisfall
på svenska bostäder utlösa en kedjereaktion på konsumtion och
arbetslöshet med negativa återverkningar på banker via dåliga
lån och finansieringskostnader” skriver IMF i sin rapport.
Hotet om en bostadsbubbla vilar över många, samtidigt som
bristen på bostäder bara ökar. De förslag som Stefan Attefall lagt
för att öka tillgången på bostäder under året pekar mot:
• Begränsningar i det kommunala självstyret – kommunerna
skall tvingas ta ett ökat regionalt ansvar för bostadsplaneringen
• Bostadsmiljöer av sämre kvalitet genom att tillåta bostadsbyggen i bullriga industri- och trafikmiljöer
• Dyrare bostäder genom nya möjligheter att hyra ut bostadsrätter i andra hand
• Nya förändringar i den Plan- och bygglag som infördes för två år
sedan. Kritiker, bland dem Blekinge Tekniska Högskola, pekar
i sitt yttrande på att ”Förslaget styrts av byggföretagen och att
den är ett rejält steg tillbaka mot den elitdemokratiska modell,
inriktad på rationell planering som var rådande på 1960-talet”
I flera avseenden är det högst oklart hur Stefan Attefall genom
sina förslag skall kunna möta de behov av bostäder som är mest
akut: hyresbostäder i de växande storstäderna med hyror som en
medelinkomsttagare har möjlighet att betala.
Mer tydligt är att de nya förslagen på olika sätt inskränker demokratin. HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna har protesterat
mot att föreningarnas, dvs medlemmarnas ansvar och inflytande
i bostadsrättsföreningarna, minskar när en enskild medlem ges
fria händer att hyra ut en del av det man äger gemensamt.
En förenklad planprocess möter byggföretagens krav samtidigt som det finns risk för att allmänhetens och sakägares röst
försvagas i planprocesserna. Det är inte alltid som byggföretagen
har det allmännas bästa för ögonen när man vill bygga. Men de
har inte heller ingått det samhällskontrakt som en ansvarig politiker har att förvalta. <<
Text: Kajsa Althén, frilansjournalist

Exempel på Attefalls förslag under 2013
• 26 juni: Kommunerna krävs på större regionala hänsyn
vid bostadsplaneringen
• 27 juni: Enklare regler för student- och ungdomsbostäder
• 28 juni: Promemoria från regeringen, uthyrning av
bostadsrättslägenheter
• SOU 2013:34 Förenklad plan- och bygglovsprocess
• SOU 2013: 57 Nya bullerregler skall ge ökade möjligheter att bygga bostäder nära vägar, järnvägar,
industrier och hamnar. Mindre kommuner får bättre
möjligheter till förtätning

TEMA Återbruk

Avfallets Moment 22
Sedan fjärrvärmen introducerades i Sverige på 1950-talet har det utvecklats till ett av världens mest miljövänliga
och resurseffektiva uppvärmningssystem som lätt anpassas till nya bränslen. Via kol och olja är vi idag framme
vid att använda biomassa och avfallsförbränning med energi utvinning som bränsle. Men medan somliga ser
avfallsförbränning som ett sätt att både utnyttja avfallet och minska Europas sopberg, ser andra en risk för att
investeringarna underminerar avfallshierarkin, att i första hand förhindra, återanvända och återvinna.
gru ndpr incipen ba kom fjär rvär me är termodynamikens första sats som säger att ingenting försvinner. Vi kan inte
skapa eller spara energi men vi kan utnyttja den mer eller mindre
effektivt. Centraliserad fjärrvärme värmer vatten till ånga som
både kan alstra el i kraftvärmeverk och sen kylas ned genom att
ledas ut och värma våra hem. På så vis använder vi mindre bränsle
och får ut en större effekt och bättre miljö än om varje hushåll
skulle göra allt det arbetet. Genom att använda förnyelsebart
bränsle förbättrar vi systemet ytterligare. Svensk fjärrvärme drivs
idag av 50% biomassa (framförallt rester från träindustrin), 5 %
av spillvärme och 20% av avfallsförbränning.
Uppvärmning står för nära hälften av världens energianvändning och med krav på billigare och miljövänligare system
världen över ser organisationen Fjärrsyn hur svenska kommuners fjärrvärmekunnande är en potentiell exportvara. I Sverige
värms över hälften av hushållen med fjärrvärme, i USA bara
1%. Det internationella intresset märks redan på att hur hälften av Global District Energy Climate Awards gått till svenska
kommuner och att Borås nu i september stod värd för FN:s globala konferens om hållbar avfallshantering.

Avfallsförbränning med energiutvinning
Avfallsdeponi ska vara utfasat i EU till 2020 men Sverige kunde
förbjuda deponi redan 2005 genom att utnyttja avfallet för energiutvinning, eller Waste-to-Energy (WtF). Istället för att lägga avfall
på tippen där det fortsätter att avge utsläpp i luft och mark kan vi
utnyttja upp till 95% av materialet till fjärrvärmen. Reningsprocedurerna är nu så effektiva att anläggningarna släpper ut mindre
dioxiner än vedeldning, och bränder. Skorstenarna behandlas med
kalk för att förhindra försurnat regn och den slagg med keramik
och metall som blir kvar kan återvinnas ytterligare.

Men askan som blir kvar består av asbest och tungmetaller
som inte kan förbrännas och är så giftig att den bara kan slutförvaras. Enbart uppvärmningen av Stockholm skapar tiotusentals
ton av giftig aska så därför är den nyaste Wtf-teknologin, plasmaförgasning, högintressant. I den processen utsätts avfallet för en
temperatur på över 6.000 grader (hetare än solens yta) och det
ska kunna omvandla 100% av materialet till vätgas i ett slutet
system som förhindrar alla skadliga luftutsläpp.

Avfallsförbränningens Moment 22
Wtf är idag en växande marknad. Enligt marknadsanlytikerna
Frost & Sullivan, beräknas WtF omsätta 27 miljarder kronor bara i
Europa. I takt med ökningen, växer också kritiken. Det görs framförallt tre invändningar.För det första att transporten av avfallet
ökar koldioxidutsläppen från godstrafik. Utsläppen är mindre än
om vi jämför med deponi men målet är trots allt är en minskning
av både deponi och koldioxidutsläpp. För det andra att vinstpotentialen och transporterna öppnar för en svart marknad på samma
vis som redan skett med vårt elavfall. För det tredje, att WtF-satsningen underminerar EU:s ramdirektiv för avfallshantering som
anger piroriteringsordningen: förhindra, återanvända, återvinna,
tillvarata på andra sätt (i vilket WtF ingår) och i sista fall deponera.
EU-kommssionens Roadmap to a Resource Efficient Europe
innehåller bland annat målet att enbart material som inte kan komposteras eller återvinnas ska förbrännas för energiutvinning 2020.
Nätverket GAIA, The Global Alliance for Incinerator Alternatives,
släppte nyligen rapporten Incineration overcapacity and waste shipping in Europe som visar att flera förbränningsanläggningar inom
EU har kapacitet att bränna mer än det icke-återvinningsbara avfallet. Detta gäller för anläggningar i Sverige, Tyskland, USA, Nederländerna och Danmark. Rapporten visar också hur de anläggningar
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som nu byggs i exempelvis Storbritannien beräknas ha en kapacitet
10 miljoner ton över den beräknade avfallsmängden. Vad motiverar
investeringar och pedagogiska satsningar på återvinning när dyra
WtF-anläggningar kräver ekonomisk avsättning i många decennier
framöver och en stadig tillförsel av bränsle?
Intresseorganisationen Avfall Sverige påpekar att WtF är en
långsiktig utveckling, och att avfallsmängden korrelerar med den
ekonomiska konjunkturen vilket gör det svårt att i dagsläget se var
kapaciteten kommer ligga. Men om lågkonjunkturen är förklaringen till att vårt avfall minskat så är arbetet med att förhindra avfall
desto viktigare. Enligt Eurostat alstrade varje person i Europa 2010
ca 500 kg. Cypern producerade mest med 760 kg och Sverige drygt
400 kg per person (det inkluderar inte det importerade avfallet), och
det är flera gånger högre än det framtida EU-målet.

Avfallets livscykel
Avfall är inte förnyelsebart i betydelsen att det återskapas på
naturlig väg såsom sol, vind och vatten, men så länge det finns
människor finns det någon sorts avfall som behöver utnyttjas så
resurseffektivt som möjligt. Att utnyttja vissa typer av avfall till
WtF är bättre än att låta det ligga på deponi men när avfallet är

foto: andre a s offesson
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bränt finns det inte mer. Återanvändning, återvinning och rötning kan fortsätta materialets livscykel längre än vid förbränning, framförallt om man kombinerar detta med att producera
produkter som ger mindre icke-återvinningsbara rester. Redan
idag kan över 60% av innehållet i en svensk soppåse återvinnas,
enligt Avfall Sverige. Eurostat från 2010 visar att Sveriges kommuner återvinner och komposterar 50% av hushållsavfallet och
bränner 49%, vilket är näst högst i Europa efter Danmark. Högst
återvinning och kompostering sker i Österrike 70%, Belgien,
Tyskland och Nederländerna 61–62%.
Organisationer som Naturskyddsföreningen och GAIA, liksom Återvinningsindustrierna och Industrigruppen Återvunnen Energi efterfrågar satsning på mer långsiktiga lösningar än
WtF som måste uppmuntras före WtF, såsom spillvärme från
industrin, biogas och rötning av biologiskt avfall där även restprodukten är näringsrik och kan användas. Därtill uppmanar
Naturvårdsverket kommuner och landsting att förebygga avfall i
sin egen verksamhet och för hushållen. Avfallsförbränning med
energiutvinning måste vara en tillfällig lösning.<<
Text och foto: Anna Larsson Berke, frilansjournalist

Borås Rent och Snyggt
– ett givande samarbete i Borås

Med målet att göra Borås till Sveriges renaste stad har Borås Rent och Snyggt anslutit sig till den nyligen
antagna avfallsplanens mål om att minska nedskräpningen med 50 % till år 2020. Arbetet är långsiktigt
och handlar inte bara om att ta hand om den nedskräpning som finns, utan också om att förebygga
nedskräpning. Man vill att det ska vara lätt att göra rätt.
Verksamheten har blivit väl mottagen i Borås och genomförda
aktiviteter har fått stort genomslag i media. Borås Rent och
Snyggt genomför årligen ett antal aktiviteter för att lyfta nedskräpningsproblematiken på olika vis.
För att ta reda på nedskräpningens omfattning och förändring
över tid genomförs skräpmätningar i samarbete med statistiska
centralbyrån och Håll Sverige Rent. Vid skräpmätningen registreras under två veckor allt det skräp som ligger på marken på 100
definierade platser inom stadskärnan.
Skräpplockardagarna är ett uppskattat arrangemang som Borås
Rent och Snyggt samordnar, de senaste åren har närmare 10 000
elever deltagit och varje år samlas ett par ton skräp in från naturen.
Mobile Info Center är ytterligare en satsning som verksamheten
initierat. Mobile Info centers främsta uppgift är att ge personlig
information om hur man hanterar sitt avfall, men informerar även
om brandsäkerhet i hemmet och annat skadeförebyggande arbete.
De åker runt till olika bostadsområden i en husbil, därav namnet
Mobile Info Center. Gruppen består av tre personer som förutom
svenska även talar engelska, persiska, arabiska och albanska.
Under hösten 2012 startade Borås rent och snyggt ett samarbete med Högskolan i Borås för att få ordentlig kunskap om
hur folk rör sig på stråken inom och utanför stadskärnan och var
man bäst kan sätta in resurserna för att få en renare och snyggare
stad. Rapporterna som arbetet utmynnade i lyfter bland annat

kopplingar till busshållplatser, skolor, matställen, med mera. I en
sammanställning av de framtagna rapporterna kom ett antal förbättringsförslag fram. Dessa gällde bland annat följande:
•
•
•
•
•

Använda lokal expertis vid beslut om placering av papperskorgar
Skapa en mobilapplikation för rapportering av avvikelser
Skapa en tävling för den renaste stadsdelen.
Informera om nedskräpningens konsekvenser och kostnader.
Ändra organisatorisk uppdelning mellan städning av park
och gata.
• Ändra arbetsbeskrivningarna för personal på servicekontoret.
• Klargöra ansvar för städning på busshållplatser (Kommunen/
Västtrafik)
Samtliga förbättringsförslag är tillvaratagna och ska utvärderas
ytterligare av Borås Rent och Snyggt.
Nästa aktivitet för Borås Rent och Snyggt är en skräpplockarhyllning till alla deltagare i skräpplockardagarna där de bjuds in
till en heldag på Borås Djurpark.
Borås Rent och Snyggt är ett regionalt samarbete mellan Borås
Stad (fem förvaltningar), Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås,
Borås Cityförening, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs
Räddningstjänst på uppdrag av Brottsförebyggande rådet. <<
Text: Fredrik Seger, miljökommunikatör
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TEMA Återbruk

Tonvis med saker som gör nytta igen
Efter att Åternyttan vid Mellringe återvinningscentral varit igång
drygt ett halvår är succén ett faktum. Här arbetar Örebro kommun tillsammans med Myrorna, Bra Begagnat och Röda Korset
för att samla in saker som allmänheten tänkt slänga i containrarna
för återvinning. Hittills i år har de deltagande organisationerna tagit hand om 160 ton saker som de sedan säljer i sina butiker.
Jaha, då var det dags att göra en rensning i förrådet igen, kanske kasta sådant man sparat för att det någon gång kan komma
till nytta, ibland till och med göra sig av med sådant som aldrig
ens blev använt. Att sortera upp grejerna och åka med en del till
någon second hand-butik hinner man inte med, nej på med släpkärran och mot kommunens återvinningscentral!
Väl framme där kommer man först till en röd byggnad där
vänliga personer från till exempel Röda Korset tar emot och ser
efter vad de kan ta hand om, för att sedan kunna sälja i sin butik.
Man kan bli av med en hel innan man far vidare upp på rampen
och slänger resten för återvinning. Efter ett sådant besök kan
man känna sig både nöjd och miljövänlig.
Syftet med mitt besök den här gången är dock inte att bli av
med grejer, utan att tala med kommunens ansvariga för Åternyttan och människor från en av de organisationer som på ett veckoschema jobbar här, och täcker upp alla dagar i veckan.

Allt mellan himmel och jord
Vi sitter i ett personalutrymme där det mesta av inredningen naturligtvis är sådant som kommit till nytta igen.
– Här får vi in allt från kristallkronor och storbilds-tv till jättefina gamla möbler, mattor kläder och leksaker. Vi tar emot allt
som går att använda, men inte vitvaror, säger Lars Miller som är
Myrornas bas på Åternyttan.
– På Myrorna brukar vi säga att vi tar emot ”allt mellan himmel
och jord” infogar Elinor Carsteigne, som arbetat i Myrornas butik i många år. Myrorna är ju en affärsverksamhet som finns inom
Frälsningsarméns organisation, om någon skulle ha missat det.
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Christer Pettersson är enhetschef på Återvinningscentralen.
– Under högsäsong kan vi ha tusen besökare på en dag. Vi får
in minst 5 ton på en vecka och som mest har vi fått in 12,5 ton,
säger han.

Det naturliga kretsloppet
Christer har nyss tagit över ansvaret för Åternyttan efter
Micke Åkesson som var med från starten. Initiativet till en
återbruksverksamhet togs av den politiska majoriteten och en
namntävling utmynnade i namnet Åternyttan. Vinnaren fick
en upprustad begagnad cykel!
Tillsammans med representanterna för Myrorna berättar
Christer entusiastiskt om en studieresa till Göteborg som
politiker, tjänstemän och organisationernas representanter
gjorde gemensamt. Där blev de inspirerade av Göteborgs kommuns kretsloppspark.
– I botten finns ett EU-direktiv om att gå från att återvinna
till att återanvända allt som är möjligt, säger Christer.

Berömmer varandra för gott samarbete
– Det här är ju ett riktigt bra initiativ av kommunen säger Vinay
Dhokia som är transport-, och insamlingsansvarig på Myrorna i
Örebro och fortsätter:
– Vi som finns här är ju inga konkurrenter. I somras till exempel, tog vi en extravecka när Bra Begagnat inte kunde.
Örebro kommuns representanter å sin sida har bara gott
att säga om organisationerna. Kontakterna med allmänheten
fungerar också bra.
– Visst kan någon bli besviken ibland när jag inte kan ta hand
om något som i stället får gå till återvinning, men jag har alltid
ett leende till övers, säger Lars. <<
Text: Bo Ek, informatör

b i l d : s c h e i w i l l e r s v e n s s o n a r k i t e k t ko n t o r

Mäl arenergi

bygger ut med kombipanna
för eldning med avfall
Mälarenergi i Västerås bygger ut sin anläggning med en sjätte panna. Detta för att fasa ut fossilbränsle mot bio- och avfallsbränsle.
Västerås nya ny panna är en s.k. samförbränningsanläggning
för eldning av avfall, returbränslen samt biobränslen. Till pannan
bygg även en ny bränsleberednings, turbinhall och rökgasreningsbyggnad. Panneffekten är på 110 MWh värme och 50 MWh el.
För mottagning av avfall, bio och returbränsle krävs en helt
annan logistik och generellt större ytor. Avfallet ställer dessutom ännu större krav på renhållning i och omkring anläggningen med speciell luftrening. Detta har man löst genom att
bygga en separat bränsleberedningsbyggnad med undertryck,
med hjälp av stora kolfilteraggregat, för mottagning, beredning och lagring av avfallsbränslet.
Byggnaden har kapacitet att ta emot olika fraktioner av
avfall och bereda det till eldningsbart bränsle. Beredningen
sker utefter tre parallella s.k. linjer. Detta och mycket annat
har projektets ansvarige arkitekt Per Nyström från Scheiwiller Svensson Arkitektkontor tagit fasta på i sin gestaltning av
bränslebyggnaden och resten av projektet. Tillsammans med
Peter Fridéen, projektansvarige för bränsleberedningsdelen på
Mälarenergis, (med stor erfarenhet från ett antal liknade läggningar i både Sverige och England), har arkitekten gett den
komplexa byggnaden ett enkelt och karaktärsfullt uttryck.

Gestaltning
Mottagningen av bränslet följer ett givet flödesschema med sina
nio tippfickor i marknivå och därefter ett beredningsutrymmet
där man avskiljer material som inte ska eldas upp, typ metaller, glas
och annat obrännbart material. Avslutningsvis hamnar det färdiga
bränslet i en gigantisk slutförvaringsbunker, där man blandar avfallet med hjälp av stora avfallstraverser till rätt bränslemix till pannan.
Dessa fysikaliska förutsättningar också återspeglat i byggnadens
gestaltade ”stegring”, från den lågt placerade tippfickorna till den
avslutande högt placerade slutförvaringsbunkern. På beredningsrummets tak, ljussätts rummet med tre stora ljuslanterniner placerats direkt över de över har tre ”beredningslinjerna”.
Beredningsbyggnaden är en av de första byggnaderna man möter, när man kör in i hamnområdet väster ifrån. Hamnområdet
gräsar där mot det natursköna Johannesberg, med sin grönska och
sina karaktäristiska ekar. Detta har Mälarenergi replikerat med,
genom att föres bränsleberedningsbyggandens 10.000 m2 stora
tak, med en grön matta av odlad sedum. <<
Text: Per Nyström/ Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
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Vä s tm e t r o n

– Finlands för närvarande
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största infrastrukturprojekt
Byggandet av Finlands och Helsingfors ‘för närvarande
största infrastrukturprojekt’, Västmetron, har nu fått
vind i seglen under grannstaden Esbo. Schaktningen
av tunneln är närmast färdig och sträckan beräknas bli
klar i slutet av 2015.

gatu nätet och miljön i Helsingfors har i åratal belastats av en nästan exponentiellt tilltagande arbetsplatstrafik
västerifrån i form av kilometerlånga bilköer över hela centrumudden under rusningstid. Västmetron kommer att minska
behovet att köra med egen bil från det tätbebyggda södra Esbo
in till arbetsplatsen i Helsingfors.
Tunnelbanesträckan Västmetron byggs i sin helhet under
jorden. Projektet omfattar även byggandet av sju nya stationer
i Mattby, Idrottsparken, Hagalund, Otnäs och Kägeludden i
Esbo samt på Björkholmen och Drumsö i Helsingfors. En stationsreservering har planerats i Ängskulla i Esbo.
Enligt Västmetrons VD, Matti Kokkinen, håller byggandet tidtabellen. Enligt honom har invånarna som berörs av byggandet en
unik möjlighet att observera hur arbetet på Västmetron fortskrider.
Med hjälp av ett skräddarsytt uppföljningssystem visar också
brytningen av tunnlar fortskrider. Tjänsten visar banans hela
sträckning, stationer och schaktbyggnader.
Kartan visar även uppdaterade uppgifter om hur långt tunneländarna når. Invånarna kan skriva in sin egen adress i en sökruta
och se hur långt från deras hem änden av tunneln befinner sig.
Tjänsten öppnades när byggandet i Gärsviken började. Med
hjälp av systemet kan man även följa upp observationsplatserna
för grundvatten, buller och sättningar samt spara uppgifterna
om dessa observationer. Förutom Länsimetro Oy drar projektets konsulter och entreprenörer samt myndigheterna nytta av
och följer upp de här uppgifterna.
De flesta metrotunnlarna i Esbo är redan sprängda. Även
kostnadsförslaget har hållits. Sprängningen är färdig i slutet
av 2013. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan
städerna Esbo och Helsingfors. Enligt tidtabellen ska metrotrafiken inledas i slutet av 2015.
Västmetron blir 13,9 kilometer lång. Den kommer att bestå av
två parallella tunnlar som löper hela vägen under mark.
– Utöver stationerna borrar vi 15 vertikala schakt för nödutgångar, tryckutjämning, luftcirkulation och avlägsnande av
rök. För byggande och underhåll har det planerats nio körtunnlar. Resan från Esbostationen Mattby/Matinkylä till
Gräsviken/Ruoholahti i västra Helsingfors kommer att ta 16
minuter, Matti Kokkinen för Nordisk Infrastruktur.
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Mattby Konstnärens teckning av det nuvarande
byggnadsprojektets västligaste station.

I Finland är berggrunden av utmärkt kvalitet för
metrotunnelbyggen. Men också i en hård berggrund
finns det zoner med vittring och sprickbildning, vilka i
kombination försvårar byggandet, speciellt när tunneln
dras under havet. Med tanke på byggandet är det
viktigaste att reda ut var de svaga punkterna ligger.
f o t o : vä s t m e t r o p r o j e k t e t / l ä n s i m e t r o

Genomskärning av metrostationen Ängskulla/Niittykumpu i Esbo.
b i l d : vä s t m e t r o p r o j e k t e t / l ä n s i m e t r o

Kokkinen betonar att schaktningen som metod passar bättre än
en stor tunnelborrmaskin för berggrunden i den aktuella regionen.
I allmänhet lämpar det finländska urberget för metrotunnelbyggen. Berggrunden är av prekambrisk ålder och cirka 1,8 miljarder
år gammal. Den består i huvudsak av olika graniter, gnejser och
migmatit, d.v.s. en blandning av olika stenarter.
På vissa platser längs metrorutten kan man se tecken på det arbete som görs under jorden. I metrotunneln krävs det till exempel en
utrymningsväg och ventilationskanal som går ända upp till markytan med cirka 600 meters mellanrum. 700 meter av tunneln går
under havet, som djupast 57 meter, berättar VD Matti Kokkinen.

Känsliga mätinstrument
Enligt Matti Kokkinen orsakar schaktningsarbetet en hel del
buller och vibration, vars effekter man i hög grad har lyckats
minimera. Han säger att projektledningen har kommit överens
om ett gemensamt förfaringssätt för att underlätta forskarnas
och vetenskapsmännens arbete. Det innebär att sprängningarna utförs under fyra 15 långa perioder per dygn.
– Till exempel i Otnäs tvingades vi göra ett stort antal
sprängningar med ganska korta avbrott. Ibland framskrider
schaktningen med bara en meter åt gången speciellt på grund
av de känsliga mätinstrumenten, förklarar Matti Kokkinen.
20
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Byggbeslutet för metrolinjen västerut till Hagalund och
Mattby i södra Esbo stad togs av stadens stadsfullmäktige den
26 september 2006. Västmetron kommer att gå från Gräsviken
i östra Helsingfors till Mattby med stationerna Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Otnäs, Hagalund och Ängskulla. Senare
kan linjen byggas ut ända till Stensvik. Stationen i Björkholmen
var mycket omdebatterad på grund av miljöskäl.
Västmetron kommer att köras automatiskt från första början då
trafiken inleds i slutet av år 2015. Helsingfors metro övergår till automatstyrda tåg redan tidigare. Det nya systemet innebär att tågen
körs helt automatiskt utan förare. Trafikledarna övervakar och styr
metrotrafiken från ett kontrollrum. Automationssystemet levereras
av Siemens, som har erfarenhet från flera motsvarande projekt runt
om i världen. Helsingfors metro körs sannolikt automatiskt i sin
helhet från och med början av år 2014.

Nya planer
Västmetron har figurerat i planerna sedan 1950-talet, men Esbo
stad har inte varit allt för intresserad. Till sist kom man överens
om formuleringen "Södra Esbos spårförbindelse" för att undvika
ordet metro och tillåta andra alternativ, såsom en snabbspårväg.
Båda projekten, metron/spårförbindelsen och stadsbanan, blev
likvärdiga i PLJ 2002 och planerades till åren 2010–2020.

Plattformbygge inleds inne i tunneln där en av
metrostationerna en gång i nära framtid kommer att ta emot tusentals passagerare varje dag.
f o t o : vä s t m e t r o p r o j e k t e t / l ä n s i m e t r o

VÄSTMETRON I ÅRTAL:
Vid stationen Norra Hagalund/ Pohjois-Tapiola utformar Västmetron
en ordentlig krökning norrut. Där, i Otaniemi ligger många av den finländska huvudstadens utbilningsinstitutioner och stadens universitet.

• 2002 utredning av behov och genomförbarhet

b i l d : vä s t m e t r o p r o j e k t e t / l ä n s i m e t r o f o t o g r a f : k u va s k y f o t o g r o u p

• 2006 beslut om trafiksystem i Esbo stadsfullmäktige

• 2005 miljökonsekvensbedömning

• 2007 projektplan
• 2008 byggplaneringen inleds
• 2009 behandling av detaljplaner i Esbo och Helsingfors
• 2009 startskottet går i Gräsviken i Helsingfors i november
• 2010 tunnelsprängningar inleds på Drumsö och i Esbo
• 2015 Västmetron står klar
Källa: www.lansimetro.fi

Västmetron var länge ett omstritt projekt. I sin helhet har dock
Helsingfors´ metro visat sig vara ett lönande idé. Den har visat sig
vara stadsbornas favorit och de som använder metron hör till de nöjdaste passagerarna inom kollektivtrafiken i Helsingforsregionen,
betonar Matti Kokkinen.
Enligt en enkät i Helsingin Sanomat i slutet av år 2005 stödde
70 procent av Esboborna och 90 procent av Helsingforsborna en
utbyggnad av Metron västerut.
Den 26 september 2006 röstade Esbo stadsfullmäktige för att
bygga Västmetron till Mattby med rösterna 45-19 och baserade
beslutet på den miljökonsekvensbedömning som gjorts. Samtidigt
ställde stadsfullmäktige krav på både staten och Helsingfors stad
gällande finansieringen och andra trafikprojekt i regionen.
Det har tagits redan ett principbeslut på att bygga en andra
metrolinje, Böle - Tölö - Kampen - Skatudden - Degerö. Först
byggs linjen från Kampen norrut till Böle med en eventuell
förlängning mot Helsingfors-Vanda flygfält. Efter det byggs
den andra linjen söderut-österut från Kampen till Degerö via
de södra delarna av absoluta centrum.

tioner i Tölö (Tölö torg), Stadion och Mejlans (Tölö tull). Från
Kampen söderut-österut planerar man stationer under Esplanaden och på Skatudden, och därefter skulle linjen fortsätta vidare
under havet till Degerö och det nya bostadsområdet som kommer att byggas i Kronbergsstranden. En projektplan över sträckan
Böle–Skatudden har gjorts år 2001. De första delarna av den andra
linjen blir klara tidigast på 2020-talet.
Flertal internationella företag deltar i byggandet av Västmetron.
Ledande svenska motortillverkaren ABB levererade de första motorerna luftväxling. De tillverkas vid ABB:s fabrik för specialmotorer
i Vasa. Fabriken i Vasa har det globala ansvaret för de lågspänningsmotorer för utrymmen med explosionsrisk som bolaget tillverkar.
<< Text: Markku Björkman, frilansjournalist

Internationellt deltagande
En gren från Böle till Vik finns också bland planerna. Den första
delen mellan Kampen och Böle, känd som Tölömetron, har staSTADSBYGGNAD 5 · 2013
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När Eslöv 2008 sade ja till rivning av ett potentiellt värdefullt
industriminne satte länsstyrelsen stopp. Och det inte bara för
rivningslovet. Genom förordnande fråntogs Eslöv dessutom
rätten till självständig bygglovsgivning i stadens centrala delar.
Allt måste prövas av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen Skånes anmärkningsvärt skarpa ingripande
bottnade i att Eslöv vid beviljandet av rivning helt bortsåg från
att industriminnet - mest känt som Spritfabriken - ligger inom
område för Riksintresse för kulturmiljövården. Därför skulle
Spritfabrikens värde för riksintresset åtminstone ha utretts
innan rivningsansökan prövades. Därtill hade Eslöv, trots att
det gått åtskilliga år sedan riksintresset pekades ut, underlåtit
att sätta gränserna för riksintresseområdet.
Efter ett år med Länsstyrelsens förmyndarskap hade Eslöv fått
riksintressegränserna på plats och förordnandet om överprövning enligt Plan-och bygglagen 12:4 hävdes – Eslövs kommun
hade därmed återfått rätten att själv ge bygglov.
Nu har kommunen också färdigställt en detaljplan för fabriksfastigheten som vunnit Länsstyrelsens gehör. Med planen skyddas
industriminnet, om än i mycket begränsad omfattning. Slutet på
ett utdraget och stundtals infekterat ärende närmar sig.
Detaljplanen har föregåtts av antikvarisk förundersökning samt
bedömning av industriminnets tekniska status. Av den senare
framgår att byggnaderna är i så dåligt skick att ett fullständigt
bevarande är omöjligt. Anläggningen uppfördes under perioden
1905–1920 och består av ett 15-tal byggnader som alla ligger samlade utefter järnvägen. Byggnadernas karaktär, ålder, materialval
och lokalisering har direkt relevans på riksintressets motivtext.
Planbestämmelserna överensstämmer i huvudsak med den
antikvariska utredningens rekommendationer. Två byggnader
och en 150 meter lång mur ska bevaras i sin helhet. Ett par mot
gaturummet väl synliga fasader har också fått rivningsförbud.
Planen tillåter nya byggnader bli åtta våningar höga och exploateringsgraden är stor.
Här ser Henrik Borg, oberoende antikvarisk expert, en risk
för att de kulturhistoriska värdena på platsen riskerar att skadas.
– Den i planen tillåtna exploateringen är enligt min uppfattning mycket hög både i fråga om total våningsyta och antalet
våningar. Det ger risk för att de kulturhistoriska kvalitéerna
blir mindre tydliga och överflyglas av de tillkommande volymerna. Risken är även påtaglig för att den värdefulla miljön
vid intilliggande Lagerhuset påverkas negativt och därmed att
värden betydelsefulla för Eslöv förminskas.
Exploateringstalet är antagligen ett resultat av hur man sammanvägt exploatörens möjlighet att få ekonomi i projektet med
de kulturhistoriska värdena.
– Ett annat tänkbart, men förstås än mer förödande alternativ vore att exploatören inte ser ekonomisk nytta av projektet, avstår från att bygga och att förfallet i miljön därmed
fortgår, säger Henrik Borg.
Även Länsstyrelsen har haft sina farhågor på den här punkten
och efterlyste i ett tidigt skede planbestämmelser som reglerar
utformningen av nya byggnader.
– Det stämmer att vi under samrådet bad kommunen överväga utformningsbestämmelser för ny bebyggelse. Det har dock
inte varit ett krav från Länsstyrelsens sida, utan vi har godtagit
kommunens bedömning i den frågan. säger Karin Kallioniemi
biträdande enhetschef, enheten för samhällsbyggnad.
Detaljplanen för den gamla spritfabriken väntas bli antagen
i höst. << Text: Bitte Nord, frilansjournalist
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Kontak ta annonsavdelningen

Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
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Byta höjdsystem till
Vad innebär en övergång till RH 2000 i praktiken?
Kommunen bestämmer en tidpunkt då det nationella höjdsystemet RH 2000 även blir kommunens officiella höjdsystem. Det
innebär att förekommande höjduppgifter redovisas i RH 2000 på
analoga och digitala kartor som lämnas ut, om ej annat begärs.
Ett vanligt missförstånd är att alla höjduppgifter överallt
måste ändras på en gång, så är dock ej fallet. I första hand räknas höjder i kartbaser om till denna tidpunkt. Filer kan räknas
om efter hand och vid behov. Analoga befintliga kartor och
handlingar upprättade i tidigare höjdsystem är enklast att låta
vara som de är, men med en tydlig märkning med det för kartan/handlingen gällande höjdsystemet.
All omräkning av befintliga höjduppgifter till RH 2000 i
kommunen sker med hjälp av en eller flera områdesvisa höjdkorrektioner (skift). Varje område har sin egen höjdkorrektion.
Gränserna mellan områdena bör fastställas av kommunen, med
hänsyn till hur data tillkommit.
Lantmäteriet hjälper till att ta fram skiften. Först räknas höjderna om på kommunens höjdfixar genom att med gamla och/eller
nya mätningar ansluta dessa till det nationella höjdfixnätet i RH
2000. Därefter kan skiften beräknas. Blir höjdkorrektionerna
för stora (VA-sidan är känslig) görs en uppdelning i områden för
att minimera storleken på höjdkorrektionerna. Alternativt kan
en restfelmodell användas, vilket dock är mindre vanligt.
Projekt som påbörjats i tidigare höjdsystem bör normalt slutföras även i dessa för att inte skapa förvirring, speciellt om ritningar
och handlingar med gamla höjduppgifter finns spridda bland alla
inblandade i projektet. Alternativt kan större projekt ”tjuvstarta” i
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RH 2000, om det skulle underlätta det fortsatta arbetet (under förutsättning att samband/höjdkorrektioner mellan befintligt höjdsystem och RH 2000 finns framtagna). Kommunen får helt enkelt
ta ställning till vad som blir mest praktiskt och säkrast att göra.
Kommunens arbetsinsats kan grovt delas upp i:
• förberedelser inför Lantmäteriets kostnadsfria nyutjämning
av höjdnäten och beräkning av skiften
• transformation av höjdvärden i databaser och datafiler
(programvaruleverantör, konsult eller kommunen själv eller
kombination av dessa)
• informationsspridning

Varför är höjduppgifter så speciella?
Det går inte att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den tillhör,
även om den hamnar på rätt ställe i kartan.
Höjdvärden är av en helt annan natur än plankoordinater. Eftersom ett fel i höjd är svårt att upptäcka är det särskilt viktigt att
alltid vara noggrann med angivelse av höjdsystem. Felaktiga koordinater upptäcks däremot lättare eftersom objekt med fel koordinater
hamnar fel vid utritning på en karta. En datafil som ligger i annat
koordinatsystem än det man använder till vardags kommer inte att
hamna på ”rätt” ställe i kartan. Ofta ser man redan på koordinaternas siffervärden att det handlar om ett annat koordinatsystem.
Ett höjdfel kan bli dyrt om t.ex. en byggnad hamnar för högt
eller lågt, framförallt om grunden hunnit gjutas. När konsulter
anlitas för mätningsarbete i kommunen är risken för sammanblandning av höjdsystem särskilt stor jämfört med när kommunens handläggare med den bästa kännedomen om lokala förhållanden utför mätningarna.
Det bör även påpekas att höjduppgifter utan angivelse av höjdsystem kan förekomma i rena textdokument.

Lantmäteriet hjälper till att ta fram skiften. Först
räknas höjderna om på kommunens höjdfixar
genom att med gamla och/eller nya mätningar
ansluta dessa till det nationella höjdfixnätet i RH
2000. Därefter kan skiften beräknas. Blir höjdkorrektionerna för stora (VA-sidan är känslig) görs en
uppdelning i områden för att minimera storleken
på höjdkorrektionerna. Alternativt kan en restfelmodell användas, vilket dock är mindre vanligt.
foto: lennar t johansson,
s t o c k h o l m s s ta d s b yg g n a d s ko n t o r

RH 2000?
Vilka berörs av ett höjdsystembyte?
Alla som använder sig av höjduppgifter i kommunen berörs i
större eller mindre omfattning. Det är t.ex. kommunala förvaltningar och bolag, statliga myndigheter, privata företag, konsulter
samt privatpersoner som söker bygglov.

Vad måste berörda känna till?
De flesta handläggare behöver i princip bara veta att det blir
ett nytt höjdsystem, som innebär att alla höjdvärden ändras
och relateras till en annan nollnivå. För att kunna räkna om
gamla höjder till nya eller vice versa behöver man ha tillgång till
fastställda skift och eventuellt ha en ”lathund” som beskriver
om man ska lägga till eller dra ifrån skiftvärdet. Det bör också
finnas möjlighet att via lämplig programvara räkna om filer så
att samtliga höjdvärden och höjdtexter redovisas i RH 2000.
Handläggare som kommer i kontakt med höjdkurvor framställda ur NNH-data bör också känna till något om eventuella fel och varierande noggrannheter som kan förekomma,
exempelvis p.g.a. viss sorts gröda eller annan tät vegetation.
Där höjdkurvorna är viktiga för ny bebyggelse m.m. bör kontrollmätning utföras.
Efter övergången till RH 2000 behöver höjdkorrektioner
endast användas i de fall gamla höjduppgifter ska hanteras gentemot RH 2000 eller vice versa.
I övrigt kan man efter att GNSS-mottagarna ställts om och
utrustats med den senaste geoidmodellen, som för närvarande
är SWEN08_RH2000, fortsätta att mäta precis som vanligt,
fast nu i RH 2000.
Det nya höjdsystemet RH 2000 kan användas som det är för
all terrester mätning, när även höjdfixar och andra höjdsatta
stompunkter fått nya höjdvärden i RH 2000.

Observera att all omräkning av höjdfixar bör utföras av kommunens mät- och kartansvariga för att få korrekta RH 2000-höjder
på höjdfixar. Några ”egna” omräkningar bör inte förekomma
eftersom höjdfixar, som ingått i Lantmäteriets beräkningar för
framtagning av höjdkorrektioner, redan fått RH 2000-höjder
och därför inte ska påföras ytterligare korrektioner.

Förberedelser inför genomförandet
Någon eller några i varje kommun bör ha ett större ansvar att
hålla i förberedelserna och genomförandet av höjdsystembytet.
• Gamla mätningar ska sammanställas och eventuella nymätningar utföras inför Lantmäteriets nyutjämning av höjdnäten och beräkning av höjdkorrektioner. (Alla mätningar för
stomnäten är källmaterial och bör därför sparas även efter
en RH 2000-övergång.)
• Kartor och handlingar som saknar märkning med höjdsystem
måste märkas med det höjdsystem de är upprättade i.
• Fysiska höjduppgifter på t.ex. brickor vid höjdfixar måste tas bort.
• Höjduppgifter på punktbeskrivningar stryks över eller byts ut.
• Alla baser som berörs av höjdsystembytet bör listas.
• Kartbaser ska gås igenom inför omräkningen. (Bl.a. måste
kartobjekt med ”0-höjder” (=ingen höjd) skiljas ut för att inte
felaktigt få en höjdkorrektion. Attributhöjder (t.ex. sockelhöjder) och kartografiska höjdtexter måste också räknas om.)
• Beredskap för att räkna om filer bör finnas.
• Information till alla tänkbara berörda ska spridas via t.ex.
hemsida, utskick, möten, notiser/upplysningar på nybyggnadskartor, grundkartor och i epostsignaturer.
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• Mät- och kartsidan samt ledningsdragarna (framförallt VA)
bör arbeta parallellt med höjdsystembytet.
• Nämnder bör informeras och eventuellt ett politiskt beslut tas
om höjdsystembyte.

Att tänka på
Tidigare höjdsystem kommer alltid att ”leva” kvar i form av
äldre analoga kartor och handlingar i arkiv eller i skannad
form. Förhoppningsvis är dessa också ordenligt märkta med
sitt höjdsystem. Saknas märkning i stor omfattning kan det
vara lämpligt att införskaffa stämplar.
En lathund eller liknande kommer att behövas vid jämförelser
av gamla och nya höjddata. Det kan t.ex. handla om att jämföra
och manuellt räkna om enstaka höjdvärden som gatuhöjder och
sockelhöjder (på detaljplaner och nybyggnadskartor upprättade
i det gamla höjdsystemet) till RH 2000. Framförallt i samband
med själva övergången till RH 2000 och tiden närmast efter är
behovet av omräkningar som störst.
Ju längre tid som förflyter desto mer avlägset blir höjdsystembytet, och omräkningar mellan gamla och nya höjduppgifter behöver inte göras lika ofta. Därför kan det vara bra att efter en tid
påminna om höjdsystembytet så att detta inte glöms bort med
risk för sammanblandning av höjdsystem.
Alla nyanställda, som kommer i kontakt med höjduppgifter måste informeras om att det funnits tidigare höjdsystem i kommunen.
När dokument och information som innehåller höjduppgifter
lämnas ut ska alltid information om gällande höjdsystem bifogas
(angivet på karta/handling, i epost eller i filnamn). Ett enkelt informationsblad med uppgifter om höjdskillnaderna mellan det nya
och det/de gamla höjdsystemen i kommunen bifogas vid behov.
Alla som använder sig av höjduppgifter i någon form måste
vara noggranna med att ange vilket höjdsystem som avses. Samma sak gäller höjddata som man tar emot. Det måste framgå vilket höjdsystem höjduppgifterna relaterar till!
Det gäller att ha ”ryggen fri”, dvs. att alltid kunna visa att
kommunen ej brustit i sin märkning av höjdsystem på kartor/
handlingar och filer.
I vissa större projekt kan det vara bra att få en skriftlig bekräftelse
från mottagaren av höjddata att denne är införstådd med gällande
höjdsystem och därigenom även har ett ansvar gentemot tredje man.
Framförallt bygglovhandläggare, VA-ingenjörer och projektörer behöver hålla rätt på höjduppgifterna. Ett bygglov baserat på en situationsplan upprättad i gamla höjdsystemet kanske jämförs med en lägeskontroll utförd i RH 2000. Detta är
särskilt viktigt att vara observant på under en övergångsperiod
mellan tidigare höjdsystem och RH 2000.

Informationsspridning
Informationsspridning, som är en viktig del vid en övergång till
RH 2000, kan samordnas med t.ex. grannkommuner. Det kan
gälla information i form av stormöten, utskick till konsulter, företag samt statliga myndigheter.
Utskick av epost, med information om kommunens förestående RH 2000-övergång, bör dokumenteras med datum och
mottagarbekräftelser för att man ska kunna visa hur och när
kommunen informerat respektive mottagare.
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Även efter RH 2000-övergången kan man behöva informera
användare av höjddata eftersom det nästan alltid dyker upp företag som man glömt eller inte känt till.
Information via möten är viktig, dels för kommunens största
användare av höjduppgifter, dels vid arbetsmöten med projektörer. Det kan vara en fördel att under en övergångsperiod ha med
RH 2000 som en punkt på dagordningen för arbetsmötena.
Eftersom projektörer i sin tur kan anlita andra företag måste de
uppmärksammas på att de även har ett ansvar gentemot tredje
man, så att detta inte glöms bort.

Varför byta till RH 2000 om det är mycket jobb?
RH 2000 är ett höjdsystem med mycket god geometri och noggrannhet. Äldre höjdsystem (även RH 00 och RH 70) kan ha
varierande kvalitet. Gamla kommunala mätningar (avvägningar), som man trott vara dåliga behöver inte alls vara det. Felet
kan helt enkelt vara att avvägningstå-gen anslutits på höjdfixpunkter, vars höjder varit osäkra.
Sådana ”dåliga mätningar” har ibland fått upprättelse
när Lantmäteriet gjort nya beräkningar utgående från RH
2000-höjdfixar. I många kommuner har man tagit för givet att
Lantmäteriets (Kartverkets) höjdfixar har varit av god kvalitet.
Genom byte till RH 2000 får man en bättre kontroll på kommunens höjdfixar och höjddata.
Ett homogent höjdnät ger möjlighet att i större utsträckning använda sig av GNSS-teknik för höjdmätning i samband med allt fler
arbetsuppgifter. För noggrannare mätningar bör dock avvägning
användas, vilket också ger en lägre osäkerhet i höjdmätningen.
Vare sig man byter till RH 2000 eller inte är det alltid en
risk för missförstånd beträffande höjdsystem. När de flesta
kommuner gått över till RH 2000 finns det en risk att konsulter tar för givet att det är RH 2000 som gäller överallt.
Denna risk är ännu större om kommunen saknar tillräcklig
egen kompetens om stomnät och referenssystem.
Det är viktigt att utnyttja den kompetens och erfarenhet om
stomnät som finns hos personalen inför byte till RH 2000. En effekt av en övergång till RH 2000 är också en kompetenshöjning
bland berörda i kommunen.
Den nya nationella höjdmodellen NNH, som bygger på laserdata och enbart levereras i RH 2000, ger möjlighet att bl.a.
framställa höjdkurvor av god kvalitet till låg kostnad. Detta är en
stor fördel vid t.ex. planläggning på landsbygden. Dessutom når
laserdata oftast ner till marken i skogsområden där stereokartering ur flygbilder omöjliggörs vid alltför tät vegetation. I övrigt
kan NNH-data utnyttjas för att bl.a. ta fram digitala höjdmodeller som kan draperas med ortofoto, framställa avbildningar
av terrängen med ”solbelysning”, skuggning och linjestrukturer.
Sådana relativt enkla illustrativa ”bilder” kan läsas in i många
programsystem och också användas för viss kartering.
Den goda noggrannheten i NNH-data möjliggör även att modeller för t.ex. avrinnings- och översvämningsanalyser kan byggas upp.
NNH-data, avgifter för s.k. RTK-nätverkstjänst (för GNSSmätning) m.m. ingår i Geodatasamverkan som fler och fler kommuner, statliga myndigheter m.fl. ansluter sig till. Geodatasamverkan underlättas om alla använder RH 2000 och SWEREF 99.

Hjälp från Lantmäteriet, Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och enskilda kommuner
Lantmäteriet tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) och enskilda kommuner stödjer en övergång till RH
2000 för landets samtliga kommuner genom samverkan i projektet ”Svensk geoprocess”. Såväl Lantmäteriets geodesienhet som
geodatasamordnare samt ett antal s.k. kommunexperter, från
kommuner som redan gått över till RH 2000, finns till hands för
att stödja och bidra med råd och erfarenheter.
Idag har 120 kommuner av landets 290 kommuner gått
över till RH 2000. Av de återstående kommunerna har flera
påbörjat arbetet med höjdsystembytet och av olika skäl kommit olika långt i genomförandet.
”Svensk geoprocess” har samlat såväl befintliga som ny-framtagna dokument från Lantmäteriet och RH 2000-kommuner, och
som finns att tillgå för de kommuner som så önskar. Det är underlag i form av t.ex. powerpoint-, word-, excel- och pdf-dokument,
som kan användas som grund för varje kommuns egen informationsspridning. http://www.lantmateriet.se/Om-Lantmateriet/
Samverkan-med-andra/Svensk-geoprocess/Pagaende-uppdrag/
Enhetliga-referenssystem-ERS/
Alla kommuner, vars dokument finns att tillgå, har givit sitt
tillstånd till spridning av dessa.

Stadsbyggnadskontoret
söker Förrättningslantmätare
Vi söker dig som vill vara en del av den spännande
stadsbyggnadsprocessen i Malmö stad. Som förrätt
ningslantmätare kommer du att handlägga lantmäteri
förrättningar av varierande karaktär och utföra andra
arbetsuppgifter på en lantmäterimyndighet.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 131020 via
malmo.se/jobb. Där finner du också mer information
om tjänsten.

Slutsats
• Ett höjdsystembyte innebär förvisso en del arbete, men fördelarna bör på sikt mer än väl väga upp den arbetsinsats som
krävs till en början.
• I stor utsträckning handlar det om att informera och vara
noggrann med höjdsystemangivel¬ser.
• Egentligen är det inte så svårt att byta höjdsystem som man
kanske kan tro. <<
Text: Ebba Löndahl Åkerman, ebba.londahl-akerman@sodertalje.se
Lars E. Engberg, lars.engberg@lm.se

NACK A KOMMUN
SÖKER
NACKA
KOMMUN
SÖKE

ExploatEringsingEnjör
Exploateringsingenjör
Markingenjör
MarkingEnjör
Nacka
kommun med över 93 000 invånare är en attraktiv
Nacka kommun samarbetar m
kommun att bo och verka i. Här finns stora grönområden,
www.hays.se för mer informa
insjöar,
kust och skärgård samtidigt som stadshuset ligger
urval. Vid specifika frågor om
VErksaMhEtscontrollEr
10 min från Slussen.
på christopher.delaval@hays.

Katarina Brygiewicz på katari

FAKTA:
GNSS (Global Navigation Satellite System) är ett samlingsnamn för de olika satellitsystem som finns idag,
t.ex. GPS, GLONASS och Galileo.
NNH (Ny Nationell Höjdmodell) är framtagen av Lantmäteriet genom laserskanning och kan med fördel även
användas för kommunala ändamål.
Geoidmodellen SWEN08_RH2000 är den senaste korrektionsmodellen som skall användas för att korrigera
GNSS-mätta höjder till höjder över nollnivån för RH
2000. Lantmäteriet arbetar på att förbättra korrektionsmodellen för att ytterligare minimera osäkerheten vid
höjdmätning med GNSS-teknik.

hays.se
Nacka kommun samarbetar med Hays Bygg & Fastighet i
denna rekrytering. Besök www.hays.se för mer information samt intresseanmälan. Vi arbetar med löpande urval.

Vid specifika frågor om ingenjörtjänsterna kontakta
Christopher de Laval på christopher.delaval@hays.com
eller 08 588 043 30 och om controllertjänsten
Katarina Brygiewicz på katarina.brygiewicz@hays.com
eller 08 588 043 05.
Nacka kommun med över 93 000 invånare är en attraktiv kommun
att bo och verka i. Här finns stora grönområden, insjöar, kust och
skärgård samtidigt som stadshuset ligger 10 min från Slussen.

hays.se
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Hel a bostadsmarknaden

har gått i baklås
Det skrivs nästan dagligen om bostadskrisen i Sverige i våra stora dagstidningar, och i fackpressen. Radio och
TV snuddar vid problemen utan att ana vidden av problemen. Det duggar tätt med politiska utspel från byggbranschen, kommun- och rikspolitiken samt från fackligt håll. Vad går utspelen ut på?
Jo, - det är fel på byggreglerna, plansystemet är ineffektivt, kommuner tar inte uppgifterna om bostadsförsörjning på allvar kommunerna övertrumfar varandra med att införa lokala miljöregler krav på de få bostadshus som
ska byggas på mark som anvisats av kommuner. Släpp hyressättningen fri säger fastighetsägarna. Byggfacket vill
sätta åt underentreprenörerna och införa sina egna arbetsmiljöregler och få bättre betalt.

De aktuella recepten för ökat bostadsbyggande
Det skrivs nästan dagligen om bostadskrisen i Sverige i våra stora
dagstidningar, och i fackpressen. Radio och TV snuddar vid problemen utan att ana vidden av problemen. Det duggar tätt med
politiska utspel från byggbranschen, kommun- och rikspolitiken
samt från fackligt håll. Vad går utspelen ut på?
Jo, - det är fel på byggreglerna, plansystemet är ineffektivt,
kommuner tar inte uppgifterna om bostadsförsörjning på allvar
kommunerna övertrumfar varandra med att införa lokala miljöregler krav på de få bostadshus som ska byggas på mark som
anvisats av kommuner. Släpp hyressättningen fri säger fastighetsägarna. Byggfacket vill sätta åt underentreprenörerna och införa
sina egna arbetsmiljöregler och få bättre betalt.
Min egen yrkesorganisation, SAR/MSA, påstår yrvaket att
vår bostadsminister gynnar kvantitet på kvaliténs bekostnad.
Som om vi arkitekter tycker att det byggs för mycket i dessa tider?
Får vi i branschen våra önskemål uppfyllda, då ska ni se att det
kommer att byggas bostäder som aldrig förr. Men för vem kommer
det då att byggas? Vem ska ha råd, med fri hyressättning? Att bo i
det befintliga beståndet, har hittills varit normal-inkomsttagarnas
möjlighet att få tak över huvudet i en lagom stor bostad. ”Nämen,
hyror kommer också att sänkas inte bara höjas” sägs det. Har i
praktiken någon hyra sänkts? – nej, då river man hellre husen.
Sällan hörs det någon kritik mot själva byggprocessen eller
hur branschen är organiserad. I den frågan lägger vi ut dimridåer
och skyller på annat, såsom samhället, bankerna etc. Har våra
processer verkligen funnit sin ideala form, efter vilken allt annat
i samhället ska anpassa sig? Vi i branschen tycks tro det själva.
Inledningsvis kan man konstatera att orsaken till att det
byggs så lite är helt enkelt att det inte finns tillräckligt med folk
i vårt land som har råd att betala för det som byggs idag och det
som vi i byggsektorn kräver i ersättning.
Staten bjuder verkligen till och tillsätter utredningar och ”vänder
på alla stenar” för att få bort kostnadsdrivande processer i den offentliga hanteringen av planer, bygglov och annan tillståndsgivning.
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Staten har dansat efter byggbranschens pipa en längre tid nu och har
i utredningsförslag kommit framfört nya idéer. Nu är det dags för
oss i byggsektorn att systematiskt ”vända på alla våra stenar”. Där
finns det skräp att rensa upp i! Tillåts den nyligen tillsatta Nybyggarkommissionen bidra till detta?
Man kan exempelvis fråga sig, är det någon som räknat på om
en veckas försening av ett bygglov är mer kostnadsdrivande än en
felaktig håltagning i ett badrumsbjälklag eller ett missat fall till en
golvbrunn och för att inte tala om alla felaktigt enstegstätade fasader, som mot bättre vetande idag fortfarande byggs? Sådana och
liknande fel förekommer i massor i dagens konventionella bostadsbyggande. Det är någon som ska betala det. Det blir vanligtvis bostadsköparen och hyresgästerna. Ty byggentreprenörer ”tar höjd”
redan i sina anbud för alla de fel som de rent statistiskt brukar
göra och som vi inte kommer ifrån att rätta till. Att entreprenören därför saltar entreprenadpriset med 40 % är inte ovanligt. När
priserna trissas upp hänger kommunerna med då det gäller priset
på mark som de förmedlar och ohemula exploateringsavtal, som
byggherren sväljer, ty det är hyresgästerna som betalar.

Många kockar
Bostadssektorn är en vittförgrenad företeelse. Konsulter av alla
slag, byggherrar, entreprenörer, underentreprenörer, fastighetsägare, stora som små, ingår i detta komplex. Jag är arkitekt till professionen. Som sådan kan man vara husprojekterande, planerande eller tillståndsgivande kommunanställd. Jag är, som arkitekt,
själv en del av denna sektor. Vi skulle kunna vara lite självkritiska
och granska varje del av den.
Få har en överblick över hur bygg- och bostadssektorn fungerar i detalj. Någon är insatt i planprocessen, några i projekteringen eller i anbudsgivningen, byggandet och andra åter i förvaltandet. Det är en lång process, kanske för lång, men låt oss hjälpas åt
att syna den. Ett är säkert, det förekommer sällan någon skriftlig
dokumentation från ett avslutat bygge om vad som felat och som
absolut inte får upprepas i nästa.

De (3 – 4) största byggentreprenörsföretagen har ett vitt förgrenat nät över landet, men alla filialerna inom respektive koncern har få saker gemensamt när det gäller byggandet. De lär inte
av varandra. Det sägs att fel som görs ska rapporteras till huvudkontoret. Det görs mycket sällan. Vem berättar, lex Marias anda,
för koncernledningen om alla fel som projekteras och utförs?
Det mest gemensamma de har är logotypen och färgen på hjälmen och de självlysande arbetskläderna.
Ett annat lockrop från entreprenörsbranschen är förtroendetotalentreprenaderna. ”Säg vad ni vill ha, så bygger vi det och ni slipper
tänka utan bara hämta nycklarna när det är klart. Ni får all vår erfarenhet på köpet”- säger vi. Denna typ av entreprenader är så vanliga
numera att man knappast längre vet vad en utförandeentreprenad är
för något. Att utföra det som beställts betyder det. En när man vinner en totalupphandling så följer man de av byggherren upprättade
ritningarna så långt man har lust. Man motiverar avstegen med yttryck av typen ”så har vi aldrig gjort förut” eller ” det här blir mycket
billigare, så vi gjorde så här ”eller ”det här anser vi vara likvärdigt”.
Entreprenören får oftast rätt i tvistemål mot byggherren i dessa fall.

Några år av självkritik
I början av 2000-talet togs ett antal initiativ från staten och oss
i själva i branschen. Byggkostnadsdelegationen och ”Skärpning
gubbar” utgör några exempel på branschgenomlysningar från
den tiden. Bygga Bo-dialogen var ett annat förpliktelsekontrakt
mellan samhälle och byggsektor med ett utbildningsprogram för
både företagsledning och byggnadsarbetare. Vi i byggsektorn är
nämligen den bransch, av alla industrigrenar, som avsätter minst
pengar för fortbildning av personal.

Jag var inblandad i Boverkets Byggkostnads-forum (BKF),
vars fleråriga verksamhet jag sammanfattade på 100 sidor i
”Skärpning på gång i Byggsektorn?” – läst av få. Branschen
gör som den alltid gjort eller gjorde förra gången. Minnet i
vår bransch är kort och intresset att läsa om andras erfarenheter är nästan obefintligt. Var den självkritiska tiden för tio
år sedan en period av moralisk upprustning eller kanske bara
läpparnas bekännelser efter en rad skandalösa byggen och avslöjanden om karteller? Man behöver bara nämna skandalerna
med Moderna museet, asfaltkartellerna, mögel i Hammarbysjöstad, BO01, Tvärledsbron m.fl.

Ineffektivitet
Det är något fel med det bygg- och bostadsindustriella komplexet. Det finns inget index som svensk officiell statistik mäter,
som de senaste årtiondena ökat så mycket som nyproduktionskostnadsindex för bostadshus. Det som i allmänhet chockerat
oss svenskar under de senaste åren är det ständigt ökande bensinpriset. Men det är delvis beroende av en hård nationell miljöbeskattning och en oljekartellprissättning genom OPEC. Några
karteller finns väl inte inom byggsektorn? Men ändå ökar kostnadsnivån i förhållande till all annan industri.
Nyproduktionskostnadsindex för bostäder har ökat mer
än vad något annat gjort som SCB mäter. Hade bilpriset ökat
som bostäder skulle den billigaste Volvon kosta 700 000 kr.
Trots att bensinpriset ökat katastrofalt mycket har index för
att äga och köra bil utvecklats mindre än levnadskostnadsindex. Bilindustrin tar sitt ansvar och tar fram en produkt som
kan efterfrågas av ett flertal.

STADSBYGGNAD 5 · 2013

29

30

Jag menar inte att vi kan ta efter bilindustrin, men vi kan
göra analyser och agera som den och successivt införa den fasta industrins metoder. Jag vet, det finns eldsjälar som jobbar
med leantänkande och BIM – Bygg Info Modeller. Men dessa
är i praktiken bara lovande isolerade företeelser som några entusiaster tillåts syssla med.

Produktivitet, mätt som kvoten vad man tjänar på en bostad
och vilka kostnader man haft, må vara hög. Om vi ser bostaden
som vara eller tjänsten ”att bo”, producerad åt svenska folket, då
har produktiviteten varit negativ de senaste 20 åren. 1993 betalade ett svenskt normalhushåll 28 - 30 % av tillgänglig inkomst
efter skatt i nybyggnadshyra. I dag betalar man runt 40%.

En otidsenlig bransch

Är byggandet motorn för sysselsättningen?

Byggsektorn är till stora delar en nationell näringsverksamhet
som är helt befriad från internationell konkurrens. Inte ens de
nordiska länderna har lyckats fatta beslut om gemensamma
byggregelverk. Vi har därtill byggbranschens egna regler i varje
land, som är minst lika fördyrande som man påstår att samhällets regler för byggande är.
Det finns branschregler och hemmagjorda certifieringsregler
som utestänger innovationsviljan från de få som har idéer. Det
är inte fel att påstå att skråväsendet till stora delar finns kvar och
att ingen vågar sticka upp, ty då blir man utestängd. Vi har en feltänkt obligatorisk byggfelsförsäkring, som praktiskt taget aldrig
betalat ut någon ersättning och som branschen finner sig i. Det
är ju bostadskonsumenten som i slutändan ändå betalar premien.
Det är som att betala till något beskyddande mc-gäng som sviker
när det verkligen behövs skydd.
Vi har ett snårigt avtalssystem för ersättning mm. på entreprenadsidan – ABT06 – som sägs ska hålla ordning och reda i
ekonomin och byggadministrationen mellan beställare och utförare. Det är ett system som alltid har entreprenören som vinnare
på bekostnad av konsumenten och byggherren, som nästan aldrig vinner en tvist. Tvister enligt ÄTA-paragraferna – Ändringsoch TilläggsArbetsklausulerna i ABT06 - slutar med att det alltid blir dyrare om byggherren (beställaren) gör såväl tillägg som
förenklingar. De flesta beställare måste anlita ”ÄTA-konsulter”,
för att hitta kryphål för att inte bli helt blåsta av entreprenören,
som i sin tur anlitar tvistemålskonsulter. Branschen är full av
mellanhänder som inte höjer värdet på bostaden som produkt
lika mycket som mellanhanden kostat. Det är per definition att
betrakta som slöseri (def: P-E Josephson, CTH). Det är bostadsköparen och hyresgästen som betalar.
En byggarbetsplats idag är dåligt organiserad. Man har numera, i de flesta fall, lärt sig att täcka över och väderskydda byggmaterialet som ska byggas in i huset. Men i gengäld har man dålig
uppsikt över vad som ligger under presenningarna. Byggmaterial
flyttas fram och tillbaka och blir skadat och måste kasseras. Det
är ett annat stort slöseri.
Endast hälften av den tid som en byggnadsarbetare får betalt för på ett normalbygge bidrar till att höja boendevärdet på
den byggda bostaden man uppför. Resten av tiden kan utgöra
väntan på material, att leta efter verktyg, ringa efter eller jaga
försenade yrkesmän, ”åka till brädgården” och hämta kompletterande material, skotta snö, göra om felaktigt utförda
arbeten, etc. Det är rent slöseri enligt definitionen. Det beror
inte på att byggnadsarbetaren i sig är lågpresterande, utan att
arbetena är undermåligt planerade på arbetsplatsen och att
skrågränser mellan yrkesgrupper upprätthålls in absurdum.
Det vanliga byggandet idag är allt annat än vad man kallar
industriellt tänkande eller lean produktion.

I dessa dagar hör man från branschen och politiken:” satsa på
byggandet, släpp hyrorna fria då blir det fart på Sverige och sysselsättningen”. Det skulle, enligt min uppfattning, vara ekonomiskt oansvarigt att, för att få ökad sysselsättning, satsa statliga
medel på en sådan ineffektiv och oansvarig och kostnadsdrivande
bransch som jag tillhör med sina otidsenliga strukturer. Bygg om
”miljonprogrammet” och gör det miljösmart, ropar vi branschen
och politikerna hänger med i kören. Det skulle, av samma skäl,
vara osmart att släppa in byggsektorn, som den nu är organiserad
i ombyggandet. Vi måste först visa oss mogna uppgiften.
Det skulle, enligt min uppfattning, vara ekonomiskt oansvarigt att, för ökad sysselsättning, satsa statliga medel på en
sådan ineffektiv och oansvarig bransch som jag tillhör med
sina otidsenliga strukturer.
Det är inte särskilt upplyftande när man inser att min ineffektiva
bransch genererar så stor del av kostnaderna som vi som medborgare direkt eller indirekt betalar. Vi pungar ut för bostadshyror, vi
betalar skatt som går till lokalkostnader i offentlig sektor och till
bostadsbidrag etc. Hade byggkostnaderna för en bostad som byggdes för tio år sedan ”bara” utvecklats som levnadskostnadsindex
fram till idag, så hade det hushåll som flyttar till motsvarande bostad idag haft ca 20 000 kr mer per år att röra sig med – efter skatt!
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Byggsektorn en snyltande bransch
Levnadskostnaderna i Sverige har på många sätt blivit relativt
lägre, i stor utsträckning beroende på att alla branscher, utom
byggsvängen, effektiviseras och att matpriserna sjunker relativt
sett år från år. Trots att bensinpriset ökat så det känns i plånboken när man tankar, (men inte så mycket som bostadsbyggnadspriset) så har kostnaderna för att äga och köra personbil ökat
mindre än konsumentprisindex. Detta tack vare att bilar blivit
bensinsnålare och hållbarare.
Det är sund reaktion från den vakna bilbranschen, som har
åstadkommit detta ”under”. All annan industri förbilligar för konsumenten genom effektivare processer. Det ekonomiska utrymme
som därigenom skapas kapar emellertid vi i byggsektorn åt oss, så
det hela blir slutligen ett nollsummespel för konsumenten. Bilindustrin har insett: - ”utvecklar vi inte långsiktigt hållbarare bilar finns
det endast ett fåtal som har råd att ha bil”. I byggsektorn gör vi tvärtom. Vi i byggsvängen ser till att vi bygger dyrt och alltför lite, för
det tjänar vi mer på. Vi har nämligen stängt nationens gränser för
internationell konkurrens. Då och då köper vi in material från Östeuropa, men tar betalt som om de var tillverkade med svenska löner.

Det råder ”terrorbalans” på bostadsmarknaden
Det ser inte ut att finnas några kvickfix för att komma till rätta med
det höga kostnadsläget i byggandet. Skulle det allmänt börja byggas
bostäder som är 50 % billigare än de som byggs idag, vilket borde

vara fullt möjligt, skulle det bli oreda på marknaden. Vi som äger
villor och bostadsrätter skulle plötsligt se dem mindre värda än vad
de är belånade till. Bankerna kommer därmed att få bekymmer. De
som investerat och spekulerat i dyr mark går på pumpen.
Mot en sådan bakgrund är det bättre att gå på som vi alltid
gjort, utan nytänkande och utan att dra på sig utvecklingskostnader för effektivare rutiner i projekterings-processen eller produktionen. Med andra ord: att fortsätta bygga orationellt och
dyrt och upprätthålla en prisnivå som innebär att man nätt och
jämnt bygger för de ca 10 – 12 000 tillkommande hushåll i vårt
land som årligen kan ha råd att flytta till en nybyggd bostad.
Sverige bygger idag ett slags ”miljonärsprogram” i byggsektorns regi där prisnivån går att upprätthålla genom att det är få
dominerande byggentreprenörer i landet som sedan ett drygt
decennium ”extraknäcker” som försäljningsbyggherrar genom
att åt sig själva bygga bostadsrätter, som sedan säljs till okunniga
bostadsrättsföreningar på tillväxtorterna, samtidigt som de bygger lokaler, anläggningar, infrastruktur och enstaka hyresrätter
åt andra, inte minst offentliga, beställare.
En sådan verksamhet betraktas som en osund för renläriga
konkurrensforskare och kallas vertikal konkurrens i produktionssystemet. Man konkurrerar med andra ord med sina egna kunder.
Det är som om Volvo och Scania skulle bedriva åkeri- och speditionsverksamhet och bestämma priset på transporter i Sverige.

Vem blir lidande
De största förlorarna i denna osunda verksamhet är de som ännu
inte gjort sin entré på bostadsmarknaden – framförallt unga människor. Men även de äldre, t.ex. 40-talisterna, som sitter i otillgängliga bostäder, utan hiss och balkong, kommer att få det svårt att
klara sig själva. Det blir ett samhällsekonomiskt problem.

Men vem ska bygga för dessa kategorier? De kommunala bostadsbolagen har blivit tandlösa genom Allbolagen från 2011.
Den gör att det inte längre går att ha en allmännyttig prissättning på bostäder, utan allmännyttan tvingas (pga. EU-direktiv
sägs det) resonera i hyressättnings- och i avkastningsfrågor som
de privata bostadsbolagen, vilka inte alltid resonerar som vi tror.
Det skulle kanske fungera i de bästa av världar. Men inte när
vi har en byggsektor som skyr konkurrensen t.o.m. inom EU.
Kanske ska vi i Sverige bita huvudet av skammen och erkänna
att vi behöver social housing, som de flesta andra länder, och
därigenom skapa en roll för de kommunala bostadsbolagen som
återigen kan bli allmännyttiga och bygga, till nytta för unga och
gamla och för prisbildningen. <<

Text: Fredrik von Platen
Arkitekt SAR/MSA, senior adviser.
FD. ordf för Sveriges stadsarkitekter
1989–2003 ställförträdande generaldirektör för Boverket
Medverkat i ett flertal statliga utredningar och delegationer t.ex:
Kretsloppsdelegationen 1993 – 1999
Sakkunnig eller expert i några PBL-utredningar på 1990-talet
Byggkostnadsdelegationen,
Mer trä i byggandet, en svensk träbyggnadsstrategi Ds 2004:01
Boverkets byggkostnadsforum, BKF, Sammanfattat i boken ”Skärpning
på gång i byggsektorn?”Värd att läsa! Etc.
Värt att läsa för Nybyggarekommissionen: Slöseri i byggprojekt Per Erik
Josephson m.fl. CTH, FoUVÄST
Fotnot. Artikeln är tidigare publicerad i Byggvärlden.
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Vind för expansion

Leda mig och leda andra
Vältajmat med utgivningen av detta nummer av Stadsbyggnad, arrangerar Chefskommittén sitt
första Ledarforum 22-23 oktober i Sigtuna. Ledarskap är en svår konst, för att lyckas är det nödvändigt att söka inspiration på många håll. Naturens ordning erbjuder många insikter.

Ordet leda kan ge associationen ”ha tråkigt” eller t. o. m. långtråkigt. Nu talar vi om ledningen, ledarskapet, där någon leder
någon annan eller sig själv. Det är inte bara chefen, som ska leda.
Projektledaren har ett stort ansvar, men inte alltid personalansvar. Var och en har också ett ansvar att leda, ta hand om och
hålla sig på benen. Vi behöver vara engagerade och produktiva
för att fungera i de flesta sammanhang. Vad fyller jag på just min
inspiration med? Många är råden till chefen och ledaren, kanske
har ni hört det här: ”Argumentera inte med en uppförsbacke!”
En och annan utbildning för chefer och något seminarium
har inkluderat övningar i att få inspiration av naturen, genom
att promenera, grupparbeta och samtala i skog och mark eller
parkmiljö. Naturen har så mycket att ge, troligen även inspiration med bäring på ledarskap. Får jag ta en skogspromenad på
arbetstid? Prata med din chef eller arbetsledare först, är förstås
ett gott råd. Begreppet ”ingenjörsväder” myntades för många år
sen av några kamrater på den kommunala arbetsplatsen. Solen
sken och de fick jobba kvar inne på kontoret, när ingenjörerna
försvann ut i solskenet på besiktning.
Hur gör myrorna? Kommunikation är en välkänd bas för myrsamhällets utveckling. Katastrof, visst, det lilla myrsamhället vid
kökstrappan blev bortrensat, när trappan skulle lagas. Bygget av
nytt samhälle startade genast under högen med kasserade putsbitar. Människor dras till människor och våra städer växer. Ibland
känns det, som vi i all vår välvilja, gör det onödigt svårt för oss.
Hur ser myrornas månadsrapporter och budgetunderlag ut? Hur
omfattande är myrornas riskanalyser?
En viss situationsanpassning, är oftast lämplig, när vi människor vill kommunicera. Vända kappan efter vinden, anses sällan,
som en bra metod. Ändå finns det flera exempel i naturen, där
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vinden används som hjälpmedel för kraftfull utveckling och expansion. Maskrosornas frön flyger med vinden och maskrosens
art expanderar, eller hur? Nog rensar vi bort en hel del maskrosor,
som växt till sig där man minst anar det. Vi bygger vindkraftverk
och många sådana tillsammans blir en hel vindkraftspark. Kanske
långsökt tanke, men en och annan närboende till vindkraftverksbyggen, tycker kraftverken växer upp, som oönskade maskrosor.
Hur ska chefen vara? Snäll och foglig? Eller är det bra att chefen är en ”isbjörn”, stark, cool och farlig? Det är ensamt på toppen. Hur mår isbjörnen innanför fasaden? Isbjörnen blir ibland
också en symbol för miljöförstöringen. Vi arbetar idogt för hållbar utveckling, medan polarisarna smälter. Isbjörnarna har det
inte lätt. Vi får innerligt hoppas att vårt arbete för ett hållbart
samhälle på jorden är lyckosamt. Att vi hinner motverka den globala uppvärmningen, så isbjörnarna inte utrotas. Därmed inte
sagt att chefen skall vara en isbjörn.
Ett gott ledarskap handlar naturligtvis inte bara om inspiration från naturen. Det handlar om många olika mosaikbitar, exv.
att vi hittar kamrater som har användbara färger på sina bitar.
Lagarbete, glädjen när var och en får göra så mycket som möjligt
av det, den är bäst på.
Lagom som du har det här numret av Stadsbyggnad i din hand,
håller Chefskommittén sitt första Ledarforum i Sigtuna. Tankar och input till chefskommitténs relativt nystartade arbete tas
tacksamt emot. Du hittar kontaktuppgifter till Chefskommittén
på KT:s hemsida www.skt.se under flik Kommittéer/Chef. <<
Text: Inger Sundström, ledamot i chefskommittén, f d ordförande i KT
och f d stadsbyggnadschef i Örebro

3.600 inköpare och beslutsfattare
i 290 kommuner läser varje
nummer av Stadsbyggnad.
Vill du påverka dem att välja din
produkt eller tjänst?
Global uppvärmning eller halkigt på toppen?

Kontak ta annonsavdelningen

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

Både människor kommunicerar genom möten.
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Notiser

Trotjänare avtackades
När, var och varför började du jobba kommunalt?
A: Direkt efter min civilingenjörsexamen 1959 från Chalmers avd för Väg och Vatten började jag i Göteborgs Stad
på en tjänst för de som ville förvärva s k mätningsmannakompetens enligt 1917 års lag för fastighetsbildning i
stad. Varför är svårare att svara på och slumpen har nog
som för så många andra spelat en roll även för mig.
Min far var kommunalkamrer i Tomelilla. Han författade
bl. a. förrättningsprotokollen åt den statlige lantmätaren.
(För att påskynda ärendehandläggningen). Jag var tidigt
allmänt tekniskt intresserad och på somrarna under gymnasietiden praktiserade jag med fältmätningar i Tomelilla
kommun och utförde inmätningar och kartläggningar av
SJ:s järnvägsstationer på Österlen.
När gick du med i föreningen
A: Jag blev medlem i föreningen 1965.
I samband med styrelsemöte
i Uppsala avtackades Inger
Eliasson och Arne Ransgård
efter lång och trogen tjänst.
Avgående ordförande Inger
Sundström uppmärksammades också.

I samband med styrelsemöte i Uppsala avtackades Arne
Ransgård efter lång och trogen tjänst för Kommunaltekniska Föreningen. Arne Ransgård bjöd på såväl tal som
klingande skönsång.
Arne Ransgård erhöll Stadsbyggnadsmedaljen 2000
och utsågs till hedersledamot 2012.
Hans meritlista inom föreningen är lika gedigen som lång:
• Ledamot av Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén 1969–1982.
• Mätnings- och Fastighetsbildningskommitténs ordförande 1982–2000.
• Ordförande för föreningens samordningsgrupp för
IT-frågor 1988–2000.
• Föreningens vice ordförande 1993–95.
• Föreningens sekreterare och webbredaktör 1995–2007.
• Föreningens utbildningsledare 2001–2008.
• Föreningens medlemssekreterare och webbredaktör
2008–2012.
Arne Ransgård rekryterade genom åren cirka 600 nya
medlemmar åt föreningen.
När Arne Ransgård slutade som ordförande i Mätningsoch Fastighetsbildningskommittén intervjuades han
av Pelle Johansson:

Hur gick du med? Vem/vad lockade dig?
A: Om jag minns rätt var det min chef stadsingenjören
Yngve Ollfors som tog fram en anmälningsblankett ur
skrivbordslådan och sade åt mig att skriva på.
Berätta om något tidigt minne från KT.
A: Den första kongress jag deltog i var i Visby 1966.
Jag hade stort utbyte av den och hade väldigt trevligt med stadsingenjörerna Erik Tengborg, Lund och
Carl-Johan Roos, Botkyrka.
Där påbörjades nätverksbyggandet! Ett nätverksbyggande som jag allt sedan dess haft stor nytta av, inte minst
i föreningens intressebevakning. T ex i början på 70-talet
när mätningskungörelsen skulle reformeras. Tack vare nätverket i föreningen lyckades vi då avstyra tankar på mer
statlig detaljstyrning av kommunernas mätningsverksamhet. Jag hade då också god hjälp av en uppenbarelse i en
dröm, men det får jag berätta mer om en annan gång…
Vad har ditt medlemskap betytt för dig personligen?
A: Jag har fått tillgång till ett betydande nätverk, många
vänner, möjlighet att följa med i utvecklingen inom yrkesområdet och inte minst fått se Sverige via kongresserna.
Stefan Ljung

Föreningens kansli på ny adress!
Under sommaren har kansliet återigen flyttat. Nu
finns kansliet på Drottninggatan 71C, 1 tr, Kitts kontorshotell med gångavstånd från Centralstationen.
Kansliet inrymmer en arbetsplats samt möjlighet att
ha möten med ca fem personer. För större möten
finns flera lokaler att välja på inom kontorshotellet.
Dessa kan bokas för en mindre kostnad. Här finns även
en bemannad reception där personalen vid behov
kan hjälpa till med olika göromål.
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Ha ditt möte här, kom förbi för att hälsa på samt se det
nya kansliet, då du besöker Stockholm!
Välkommen!
/Christina Andrews
Kommunikatör
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Sigtunastiftelsen

Manfred Björkquists allé 4 Sigtuna
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Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag

21 okt

KT:s Ledarforum

22–23 okt

Stadsbyggnad nr 6, manusstopp redaktion

25 okt

MEX-dagar 2013

5–6 nov

Nacka

NKS-möte

7 nov

Reykjavik, Island

IFME GBoD meeting

7–9 nov

SATS möte

Kommunala lantmäteridagarna 2013

20–21 nov

Citykonferensen

Stadsbyggnad nr 6, manusstopp annonser

22 nov

Styrelsemöte med strategidagar

28–29 nov

Stadsbyggnad nr 1, redaktionsmöte
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Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag

9 dec

Reykjavik, Island
Malmskillnadsgatan 46

Stockholm

Gävle

2014

Stadsbyggnad nr 1, manusstopp redaktion

10 jan

Stadsbyggnadsdagarna 2014

5–6 feb

Västerås

IFME GBoD meeting

april/maj

Scotland

Gatukontorsdagarna 2014

april

Lantmäteridagar 2014

maj

Göteborg

KommunalTeknik 2014

juni

Göteborg

IFME GBoD meeting

sept/okt

Holland

KT:s Ledarforum

okt

Mex-dagarna 2014

nov

Kommunala Lantmäteridagar 2014

nov

Stockholm

2015

Gatukontorsdagar 2015
IFME Världskongress

Västerås
8–10 juni

Energy Events Centre

Rotorua Gardens

Rotorua, Nya Zealand

Ett mer omfattande kalendarium finns på www.skt.se under Föreningsinfo / Kalendarium.
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Ev retur till:
Stadsbyggnad
Svenska KommunalTekniska Föreningen
Drottninggatan 71c, 1tr
111 36 Stockholm

”HAR DU LÄST OM ALLT MAN MÅSTE
TÄNKA PÅ I FRAMTIDEN NÄR DET GÄLLER
DETALJPLANER OCH FASTIGHETSBILDNING?”
”NEJ, MEN JAG HAR SETT FILMEN!”

Det finns två sätt för en kommun att anpassa sig till den nya SPF-processen (Sammanhållen detaljplan- och
fastighetsbildningsprocess). 1) Att läsa underlaget från Boverket och Lantmäteriet, analysera behoven mot
nuvarande IT-stöd, ta kontakt med ett antal konsulter och försöka skapa en lösning som motsvarar framtidens
krav från myndigheter och andra intressenter. 2) Köpa en färdig, skräddarsydd lösning.
Vill du veta mer om alternativ 2, se filmen om GEOSECMA och SPF på www.sgroup-solutions.se

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

Återförsäljare för GEOSECMA är Esri Sverige
För mer information se www.esri.se

