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översiktliga data fria är en framkomlig väg som skulle motsvara 
de flestas önskemål om bakgrundskartor till andra dataset. Vi lär få 
återkomma i frågan som det brukar heta på nyheterna.

Ytterligare en trend i den kommunala geodatavärlden är 
användningen av opensource-programvara för utveckling av 
”webkartor” och i samband med det samverkan över kommun-
gränser. Jag arbetar själv med ett sådant samarbetsprojekt i Skåne 
och det finns flera exempel i landet. Överhuvudtaget så tror jag att 
ökat samarbete mellan kommuner är något vi måste arbeta mera 
med för att vara effektiva och hålla nere kostnader. Det finns flera 
goda exempel på detta också på flera håll i landet. Se närmare på 
dessa och fundera på vad man kan göra i din kommun.

Samtidigt som vi i många större kommuner ser bra satsningar 
på webkartor, 3D med mera så ser vi att det är svårt i många 
mindre kommuner att få de resurser som behövs för att driva en 
effektiv geodataverksamhet som gör stor nytta i användarleden. 
Det kan handla om både personella resurser, kompetensbehov 
samt medel för nödvändiga investeringar. I Skåne har vi nu ta-
git upp en nygammal idé om att uppmana kommunerna att ta 
fram en Geodataplan där man på lång och kort sikt beskriver 
mål, förväntade nyttor, behov av personal och övriga resurser 
samt förankrar planen politiskt. Vi tror att det är nödvändigt att 
tydliggöra nyttan med en väl fungerande geodataverksamhet 
på detta sätt samt ha en långsiktig ekonomisk plan.

Ja, det här blev några aktuella tankar från en geodataansvarig 
på en tågresa mellan Malmö och Stockholm. Det blir samtidigt 
bland det sista jag gör som styrelseledamot 
i Kommunaltekniska föreningen. Efter åtta år 
i styrelsen varav fem som vice ordförande är 
det dags för andra att ta över stafettpinnen. 
Det har varit roliga och intressanta år med 
möjlighet att lära känna kollegor även utan-
för egna ”stupröret”. Vi har i styrelsen bedrivit 
ett stort förändringsarbete de senaste åren 
som inneburit en professionalisering av det 
interna arbetet med såväl våra kurser, vår tid-
skrift samt vårt kansli. Allt detta känns som en 
bra plattform för det fortsatta viktiga arbetet 
i föreningen och jag önskar den nya styrelsen 
och funktionärerna lycka till med detta.

Anna Stenvard Gävle
Catharina Claesson Vendelsö
Erik Blom Örebro
Hanne-Marie Delin Gävle

Helena Dalhamn Sundbyberg
Jesper Wirf Lund
Johan Graf Norrköping
Jonas Johanssson Skellefteå

Mattias Prick Uddevalla
Sandra Vokstrup Nödinge
Sara Höghäll Ljungskile
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Geodata och några tankar om hur vi kan hjälpa 
till att effektivisera plan- och byggprocessen

 D e t ta l a s  m yc k e t  idag om det låga bostadsbyggan-
det och långa ledtider för byggprojekt. Man pekar på 
flera alternativ som orsak bl a lånevillkor, skatteregler, 
bristande konkurrens på byggmarknaden och de-

taljplane- och bygglovprocessen. Bostadsminister Attefall lär ha 
tillsatt över 60 olika utredningar och uppdrag för att få underlag 
att förbättra situationen. Även två större privata initiativ har tagits 
genom ”Nybyggarkommissionen” och ”Bokriskommittén”. 

Vi som arbetar med geodata, det vill säga planerings- och be-
slutsunderlag i plan- och byggprocessen, brukar inte nämnas som 
hinder men jag tror att vi har möjlighet att både bidra till kortare 
ledtider och också peka på modeller för hur vi tillsammans kan 
utveckla processen -  vårt arbete i olika faser ger oss ju en överblick 
över hela processen. regeringens initiativ att se över den regionala 
planeringen inspirerar oss att fortsätta arbetet med att standardi-
sera våra kommunala geodatabaser och utveckla vårt samarbete 
med lantmäteriet för att underlätta arbete över kommungränser.

Det har redan tagits en del initiativ inom detta område. lantmä-
teriet och kommunerna driver tillsammans projektet ”Svensk Geo-
process” som bland annat har som mål att ta fram geodataspeci-
fikationer för att underlätta användningen av gemensamma data 
för alla inblandade i plan- och byggprocessen samt att påskynda 
kommunernas övergång till de nationella referenssystemen SWE-
rEF 99 och rH2000. Hur är förresten läget i din kommun? lant-
mäteriet har nyligen i två regeringsuppdrag fått extra medel för 
att arbeta med uppgifterna i Svensk Geoprocess samt att utreda 
behoven av 3D-data i de nationella databaserna. lantmäteriet och 
Boverket arbetar också med att utveckla gränssnittet mellan detalj-
plan och fastighetsbildning i det så kallade ”SPF-projektet”.

En annan aktuell fråga som diskuteras inom geodataområdet 
är öppna data och konsekvenserna av en sådan lösning. lant-
mäteriet har lyft frågan om att ändra finansieringsformen för de 
nationella geodatabaserna från en stor del användarfinansiering 
till full skattefinansiering men några medel för 2014 har inte av-
satts. Stockholms stad har börjat släppa vissa översiktliga kartdata 
under konceptet öppna data. För oss i kommunerna skulle det 
vara ett mycket stort steg att skattefinansiera alla data då stora 
delar är användarfinansierade i dag, såväl via interndebitering 
som externt från till exempel lantmäteriet och Infrastrukturbyg-
gare. Däremot tror jag att Stockholms modell med att lämna vissa 

Allan Almqvist,  
styrelseledamot i KT. 
Stadsingenjör i Malmö.
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TEMA Klimat/vatten & underhåll

I Sveriges största kommun – Stockholm har politikerna beslutat att inte prioritera planerat underhåll 
av dricksvattenledningarna. Den plan för ett säkrat dricksvatten till närmare en miljon människor som 
borde vara långsiktig har därmed ersatts av ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Kommunen rycker 
bara ut och lagar när det sprungit läck.

Underhållsskulden– det dolda hotet

En huvudvattenledning byts 
ut mellan Umeåstadsdelarna 
Olofsdal och Mariedal.

f o to: u m e va
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stock holm sk iljer sig på många sätt från 
andra kommuner, särskilt de mindre. Underhållet 
har inte försummats allt för mycket, utbyggnader 
och samordning med andra kommuner har gjort att 
mycket moderniserats genom åren. I en stor stad som 
Stockholm finns också de kompetenser som behövs 
hos Stockholm Vatten för att ansvara för både under-
håll och drift av infrastrukturen på VA-sidan.

Men Stockholm belyser ändå de politiska svagheter 
som byggt kortsiktighet, läckande ledningar och om-
fattande hälsofara på många andra håll.

Genom att undvika problemen och skjuta under-
hållsberget framför sig slipper politikerna stöta sig med 
den viktigaste väljargruppen – medelklassen, särskilt 
den del som är villa- och bostadsrättsägare. 

När Stockholm planerar för att möta den starka 
befolkningsökningen genom nödvändiga utbyggna-
der av infrastrukturen på VA-sidan kommer systemet 
med självfinansiering via VA-taxan att sättas på stora 
prov. Just nu finns ett förslag om att lägga ner renings-
verket i Bromma och i stället ansluta stadsdelen till 
Henriksdals reningsverk en dryg mil bort. Kostnaden 
för ny reningsteknik i Henriksdal, tunnel och en ny 
huvudavloppsledning beräknas till dryga 5 miljarder. 

– Vi har begärt att frågan skall studeras närmare 
innan vi kan ta ett inriktningsbeslut i den storleks-
ordningen, säger Karin Kressner på Miljöpartiet i 
Stockholm. Den nya membrantekniken är inte till-
räckligt prövad och ett så omfattande tunnelprojekt 
innebär ofta både fördyringar och förseningar.

Det är inte svårt för kommunerna att få ekonomi 
på bra underhåll och nödvändig upprustning. Syste-
met med kommunala taxor för vatten och avlopp gör 
det fullt möjligt. Men då infinner sig risken att för-
lora viktiga väljargrupper – fastighetsägarnas röster i 
kommunalvalen kan börja gå åt ett annat håll än den 
politiska majoriteten tänkt sig.

I Umeå har Bernt Andersson som är ordförande i 
det kommunala bostadsbolaget Bostaden arbetat med 
frågorna under f lera år.

– Politikerna måste fås att förstå hur läget egentli-
gen är och vad som behöver göras, understryker han. 
Det har t o m gått så långt på några håll att man skju-
ter till skattepengar för att inte höja taxorna. I mindre 

glesbygdskommuner kanske man också sett det som 
ett sätt att kunna hålla kvar näringsidkare på orten.

I Västerbotten har regionen tagit ett samlat grepp om 
frågan för att hitta gemensamma lösningar. I Umeå har 
också det kommunala bolaget Umeva tagit ett rejält grepp 
om underhållet av ledningsnätet. Umeå som storstad med 
tillgång till de specialkompetenser som krävs blir en resurs 
även för mindre kommuner som Bjurholm och Norsjö där 
nyrekrytering av specialister kan vara ett stort problem. 

– Den generationsväxling som pågår kombinerad 
med bristande rutiner under många år kan leda till 
att de kommande pensionsavgångarna blir ett bekym-
mer, säger Bernt Andersson. De flesta kommuner har 
haft kommunalingenjörer, men de kan vara svåra att 
hitta i dag och de som slutar kan ha de ritningar och 
den dokumentation som borde finnas i det kommu-
nala arkivet i sitt huvud i stället. Vad det innebär för 
effektiviteten kan vem som helst räkna ut.

Att kompetenser saknas inom vattenförsörjningen be-
ror också på att moderna utbildningar saknas. De behövs 
både på gymnasienivå och inom universitet och högskolor 
för att kunna möta de behov som växer med ökade krav 
och helt nya uppgifter för vattentjänstföretagen. 

Nya miljökrav ställer krav på kommunerna. Skydd av 
vattentäkter, strängare utsläppsvillkor för avloppsvat-
ten, minskade utsläpp från avloppsreningsverken för att 
skydda Östersjön, Öresund och Kattegatt, mer effektiv 
avloppsrening av kemiska substanser för att bryta ner res-
ter av läkemedel och en ny slamförordning kommer att 
medföra både nya investeringsbehov och fler samarbeten 
mellan kommunerna för att klara uppgifterna.

Kommunernas vattentjänster måste kunna säkra 
dricksvatten av hög kvalité och ansvara för moderna, 
rätt dimensionerade avloppssystem. Klimatföränd-
ringarna kommer att öka antalet skyfall i kombina-
tion med perioder av torka. Under sommaren kunde 
många fastighetsägare i Söderhamn se vad effekterna 
blir när regnet kommer. Dagvattensystemet klarade 
inte belastningen, källare vattenfylldes och fastighe-
ter och lösöre för stora summor förstördes. När nu 
försäkringsbolagen börjar vägra ersättning för den här 
typen av skador behöver politikerna räkna med krav 
från medborgarna på system som kan ta hand om dag-
vatten även under extrema förhållanden.

– det dolda hotet
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I Östersund och Skellefteå har allvarlig smitta i 
dricksvattnet inneburit att kommunerna fått ersätta 
invånare med tillsammans 4,7 miljoner för vatten smit-
tat av parasiten cryptosporidium, en smitta som enligt 
smittskyddslagen är anmälningspliktig Orsaken till de 
två utbrotten diskuteras fortfarande, samtidigt som nya 
rapporter om dåligt dricksvatten som måste kokas först 
under året har kommit in från Töllsjö i Västergötland, 
Eskilstuna, Örnsköldsvik och Lund.

Underhållsplaner för rörsystemen behövs tillsam-
mans med nya barriärer för att dricksvattnet skall kun-
na säkras. I Göteborg har man kommit fram till att ett 
utbrott motsvarande det i Östersund skulle kosta över 
2 miljarder kronor. Men att bygga in de barriärer som 
behövs skulle innebära halva den kostnaden.

Hur stor är underhållsskulden? 
Bland de olika aktörerna på VA-sidan finns en tidvis 
ganska livlig debatt om hur stor den så kallade under-
hållsskulden är. Att underhållet skjuts upp, lastas över 
på kommande generationer är dock de f lesta ense om. 
Men hur mycket som är eftersatt varierar starkt med 
kommunernas storlek och ekonomi. Kommuner med 
stor utflyttning och sviktande skatteunderlag har i 
många fall de största problemen.

Svenskt vatten poängterar att ”sektorn står inför sto-
ra utmaningar”, forskaren Håkan Westerlund på KTH 
säger i likhet med Maskinentreprenörernas förening att 
det eftersatta underhållet ligger i mångmiljardklassen 
och SKL anser att de siffrorna är våldsamt överdrivna – 
”de förs fram av effektiva lobbyister”.

Olika lösningar
I f lera kommuner har politikerna tagit frågorna på 
allvar och hittat lösningar. I Västerbotten ledde en 
grundlig analys av situationen till effektiv samverkan 
mellan kommunerna. I nordvästra Skåne samverkar 
f ler kommuner och i Norrtälje har man valt lösningen 
att lägga ut både drift och underhåll på en kommer-
siell aktör – det är Veolia Vatten som fått uppdraget. 
I Nacka utanför Stockholm, en kommun med stark 
skattekraft men också stridbara fastighetsägare, höjer 
kommunen taxorna med sikte på kostnadstäckning 
om ett par år, bortsett från anslutningsavgiften som 
fortfarande subventioneras via skatten.

Diskussionerna kring underhållsskulden, hur stor den 
är och hur den kan mötas är inte längre den enda stora 
utmaningen för infrastrukturen på VA-sidan. Nu är det 
inte fråga om uttjänta rör av segjärn som läcker som såll, 
även om de finns kvar på många håll.

Klimatförändringar, EU-krav, biogasproduktion, sla-
måterföring och ökade krav på energioptimering varslar 
om en ny tid, nya uppgifter att lösa och behov av nya kom-
petenser. Samtidigt har de ekonomiska villkoren föränd-
rats. De statliga stöd som kunde utgå när många system 
byggdes upp under 60- och 70-talen finns inte längre. 
Avskrivningstiderna har i många fall varit för korta, vilket 
nu kommer att leda till ökade kapitalkostnader.

Politikerna kommer framöver tvingas möta kom-
munmedborgarna för att klara vattenverksamheter 
som fyller moderna krav. Den enda vägen ur problemen 
är höjda VA-taxor.<< 
Text: Kajsa Althén, frilansjournalist

TEMA Klimat/vatten & underhåll

Vattenledning byts vid Järn-
vägstorget i centrala Umeå.

foto: umeva
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KOntaKta annOnsavdelningen
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3.600 inköpare och beslutsfattare 
i 290 kommuner läser varje 
nummer av Stadsbyggnad.

Vill du påverka dem att välja din 
produkt eller tjänst?

Tekniska förvaltningen söker

Projektchef  
med inriktning väg och vatten

 
Läs mer på www.arboga.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Dricksvattenledning läggs till väs-
terbottniska Holmön. 1 000 meter 

landledning och hela 10 000 meter 
sjöledning dras längs havsbotten.

f o to: u m e va

Håkan Westerlund, 
forskare på KTH.

Bernt Andersson, ordförande i Umeås 
kommunala bostadsbolag Bostaden.
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Klimatanpassad samhällsplanering i Landskrona

Just nu pågår ett omfattande strategiskt arbete i Landskrona stad 
genom dels framtagandet av en kommunövergripande översikts-
plan och dels en fördjupad översiktsplan för centralorten. Med an-
ledning av detta arbete väcktes frågan om att genomföra en kom-
munomfattande, översiktlig utredning av hur staden kan komma 
att påverkas av de prognosticerade klimatförändringarna. 

DHI har på uppdrag av kommunen kartlagt vilka översväm-
ningsrisker som finns idag samt hur en framtida klimatföränd-
ring påverkar dessa risker. Genom analyser och modellering 
togs ett kommunövergripande underlag fram som kartlade vilka 
områden som riskerar att påverkas av stigande hav, höga flöden, 
extrema regn och höga grundvattennivåer.

Översvämningsrisker i ett förändrat klimat
Landskrona kommun har en lång och attraktiv kust, inklu-
sive ön Ven, som är utsatt för ett hårt exploateringstryck. Den 
pågående globala uppvärmningen gör att jordens medeltem-
peratur successivt stiger. En viktig konsekvens av den stigande 
temperaturen är en generell höjning av vattennivån i världs-
haven, framförallt orsakat av en expansion av havsvattnet till 
följd av den varmare vattentemperaturen och ett tillskott från 
smältande inlandsisar och andra glaciärer. 

I syfte att utreda vilka havsnivåer kommunen bör förhålla sig 
till i översiktsplaneringen togs riktvärden för havsnivåhöjning-
en i Landskrona fram baserat på den senaste klimatforskningen 
avseende medelvattenytans höjning och uppmätta lokala havs-
nivåer. Utgående från riktvärdena analyserades vilka kustnära 
områden som riskerar att översvämmas idag och i framtiden. 
Utredningen visade att stora delar av centralorten riskerar att 
översvämmas i samband med ett framtida 100-årsvattenstånd. 

Översvämningar i tätorter till följd av extrema regnhändelser är 
redan idag ett betydande problem, vilket inte minst visats av händel-
serna i Köpenhamn sommaren 2011. Det mesta pekar dessutom på 
en ökning av de extrema regnen i framtiden. Konsekvenserna av ett 
extremt regn över Landskrona tätort kartlades genom beräkning-
ar av marköversvämningen i samband med dagens och framtida 
100-årsregn med modellverktyget MIKE 21. Maximala vattendjup 
under översvämningsförloppet beräknades och flödesvägar identi-
fierades och kvantifierades. Utifrån resultaten kunde riskområden 
identifieras både inom befintlig bebyggelse och i planerade exploa-
teringsområden. Samtidigt kunde opåverkade områden lokaliseras 
vilka är mer lämpliga att exploatera ur översvämningssynvinkel. 

Det finns huvudsakligen två vattendrag (Saxån och Braån) i 
Landskrona, där Saxån historiskt varit översvämningsdrabbad. 

Kan Landskrona skyddas mot stigande havsnivåer med hjälp 
av en nyanlagd arkipelag? Bilden är hämtad ur Vision 2063.

TEMA Klimat/vatten & underhåll

Klimatförändringarnas effekter kan redan idag skönjas. Vi kan vänta oss ett våtare och varmare klimat 
med stigande havsnivåer, intensivare regn och högre flöden. I planeringssammanhang är klimatförän-
dringarnas effekter och samhällets anpassningsbehov nya frågor. 
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Klimatanpassad samhällsplanering i Landskrona
Förändringar i temperatur, nederbörd och avdunstning kommer 
att påverka variationen i vattendragens flöden under året och där-
med de mest extrema flödena. Enligt analyserade klimatscenarier 
förväntas en ökning av 100-årsflödet fram till mitten på seklet för 
att sedan minska under andra halvan jämfört med dagens flöden. 
Vid Saxåns mynning i Öresund ligger Häljarp, den näst största tät-
orten i kommunen. Orten är således utsatt för både höga flöden och 
stigande hav. En översiktlig översvämningskartering för både Saxån 
och Braån genomfördes där den kombinerade effekten av framtida 
100-årsflöde i ån och framtida medelvattenstånd i havet studerades.

användning av resultaten 
Sammantaget har utredningen gett kommunen ett övergripan-
de underlag för vilka områden som kan påverkas av stigande 
havsnivåer, extrema regn och höga f löden. Utredningen visar 
också vilka områden som är opåverkade vilket är nog så viktigt 
för framtida prioriteringar.

Resultaten från studien har bearbetats och lagts in i den för-
djupade översiktsplanen för centralorten samt i den kommun-
omfattande översiktsplanen, som båda är under utarbetande. 
I översiktsplanen redovisas kommuntäckande kartbilder som 
indikerar var fortsatta utredningar krävs och var klimatfrågan 
behöver beaktas vid detaljplanearbete och bygglovgivning med 
avseende på stigande havsnivåer och höga flöden. Det kan kon-
stateras att inom Landskrona centralort kommer övergripande 
klimatåtgärder som skyddar hela staden att krävas. 

I båda dokumenten presenteras förslag och resonemang 
kring åtgärder som kan bli aktuella i kommunen i framtiden. 
Kunskapen om vilka åtgärder som kan vara lämplig behöver 
breddas och Landskrona stad hoppas på en dialog med Tra-
fikverket, Länsstyrelsen, grannkommuner m.fl. i det fortsatta 
översiktliga planarbetet när det gäller klimatfrågan. 

 
Fortsatt arbete
Arbetet med klimatutredningen har generellt väckt frågan om 
klimatförändringar och fysisk planering både hos politiker och 
hos tjänstemän. Medvetandegraden har höjts vilket också inne-
bär att nya frågeställningar uppstår.

Det kan konstateras att planer som översiktsplan och för-
djupad översiktsplan inte helt och hållet kan ge svar på alla 
frågor. Fortsatt arbete krävs i form av utredningar både på kort 
och på lång sikt. På kortare sikt kan det handla om att stu-
dera dagvattennätets kapacitet i vissa stadsdelar med hög andel 
hårdgjord yta, säkra räddningsvägar vid extrema regn, studera 
våguppsköljning i låglänta områden vid hårt väder etc. 

För det mer långsiktiga klimatarbetet behöver en klimatan-
passningsplan utarbetas med en tidshorisont på uppemot 100 
år. Den behöver tas fram genom en förvaltningsövergripande 
process och förankras politiskt. I detta dokument kan områden 
i kommunen som behöver skyddas mot stigande havsnivåer och 
översvämning pekas ut. Skyddsområdena kan utgöra bebyg-
gelse, samhällsviktiga verksamheter, kommunikationsleder, 
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Beräknad översvämningsutbredning för dagens och framtida 100-årsflöde i Saxån vid 
Häljarp. Framtida flöde i kombination med framtida medelvattenstånd i havet.

TEMA Klimat/vatten & underhåll

förorenade områden, viktiga rekreationsområden etc. Lämp-
liga åtgärder kan föreslås, prioriteras och tidsättas. Kostnads-
bedömningar och vem som är ansvarar för finansiering behöver 
också klaras ut mellan Landskrona stad, fastighetsägare, Tra-
fikverket, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp m.fl. 

Det är naturligt att beakta de ekonomiska värdena av t.ex. bebyg-
gelse i en stad eller i en tätort, men det är även intressant att belysa de 
rekreativa värdenas ekonomiska betydelse för kommunen. Turism-
och besöksnäring är en betydande inkomstkälla och att skydda 
stränderna i t.ex. Borstahusen och på Ven, småbåtshamnarna, 
strandpromenaden och olika ekosystem är angeläget. 

På f lera håll i världen är redan idag de klimatrelaterade sce-
narierna ett faktum (till exempel i Nederländerna). På dessa 
platser har man under många arbetat aktivt för att försöka 
minska effekterna av stigande havsnivåer etc. Även på närmare 
håll, i till exempel Helsingborg och Vellinge, har man också ar-
betat med åtgärdsprogram för klimatförändringarna. Det finns 
alltså en mängd goda exempel i vår omvärld som kan tjäna som 
inspiration när åtgärder ska tas fram. Landskrona stad har för 
avsikt att samverka både lokalt och globalt för att finna kreativa 
lösningar på framtidens klimatproblematik.<< 

Text:Erik Mårtensson, DHI Sverige AB
Lisa Lindekranz, planarkitekt, Landskrona Stad
Mattias Schriever-Abeln, planarkitekt, Landskrona Stad

Sannolikheten är 63 % för att en händelse med 100 års 
återkomsttid ska inträffa under en 100-årsperiod

Fakta/dHi

DHI är en oberoende, internationell 
konsult- och forskningsorganisation. Vårt 
mål är att främja teknisk utveckling och 
kompetensutveckling inom områdena 
vatten, miljö och hälsa. DHI erbjuder 
ett brett utbud av konsulttjänster, 
programvaror och verktyg (MIKE by DHI), 
kemiska/biologiska laboratorier och 
fysiska testanläggningar såväl som fält-
mätningar och övervakningsprogram. 
DHI har mer än 1.000 anställda världen 
över och finns representerade på samt-
liga kontinenter. I Sverige finns DHI på 
4 kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö 
och Växjö, http://www.dhi.se.
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9 av 10 kommuner vet att det kan ligga en tickande bomb under marken:  
Betongrör som fräts sönder. Och görs inget idag, kommer bekymren och 
kostnaderna att bli än större i morgon. 

Svavelväte – boven i dramat 
När syre eller nitrat saknas i avloppsvattnet, uppstår det snabbt ett anaerobt 
förhållande och svavelväte bildas. Utöver att avge illaluktande och farlig gas,  
så skadas också betong, metaller och elektrisk utrustning. Ju högre koncentration, 
desto större blir skadorna och därmed reparationerna. Som ett brev på posten 
kommer också ökade driftskostnader för reningsverket genom ökad slammängd och 
högre förbrukning av fällningskemikalier.

Nutriox® är en beprövad metod som löser problemet! 
Nutriox®-processen från YARA är en naturlig, biologisk metod för att förhindra att 
svavelväte bildas. Den är välbeprövad och enkel att använda. 

Gå in på vår hemsida eller slå en signal, så har du snart fått bukt med problemet som 
luktar, förgiftar och förstör!

 

Stoppa korrosionen  
i tid med Nutriox® 

Yara Industrial
Tel 0221-278 00

0418-761 00 
www.yara.se

9 av 10 kommuner vet att det kan ligga en tickande bomb under marken:  
Betongrör som fräts sönder. Och görs inget idag, kommer bekymren och 
kostnaderna att bli än större i morgon. 

Svavelväte – boven i dramat 
När syre eller nitrat saknas i avloppsvattnet, uppstår det snabbt ett anaerobt 
förhållande och svavelväte bildas. Utöver att avge illaluktande och farlig gas,  
så skadas också betong, metaller och elektrisk utrustning. Ju högre koncentration, 
desto större blir skadorna och därmed reparationerna. Som ett brev på posten 
kommer också ökade driftskostnader för reningsverket genom ökad slammängd och 
högre förbrukning av fällningskemikalier.

Nutriox® är en beprövad metod som löser problemet! 
Nutriox®-processen från YARA är en naturlig, biologisk metod för att förhindra att 
svavelväte bildas. Den är välbeprövad och enkel att använda. 

Gå in på vår hemsida eller slå en signal, så har du snart fått bukt med problemet som 
luktar, förgiftar och förstör!

 

Stoppa korrosionen  
i tid med Nutriox® 

Yara Industrial
Tel 0221-278 00

0418-761 00 
www.yara.se

9 av 10 kommuner vet att det kan ligga ett kommande ”haveri” under marken:
Betongrör som fräts sönder. Och görs inget idag, kommer bekymren och 
kostnaderna att bli än större i morgon.

Svavelväte boven i dramat!
När syre eller nitrat saknas i avloppsvattnet, uppstår det snabbt ett anaerobt förhållande och 
svavelväte bildas. Utöver att vara en illaluktande och farlig gas, så skadas också betong, metaller 
och elektrisk utrustning av svavelväte. Ju högre koncentration, desto större blir skadorna. 

Nutriox® är en beprövad metod som löser problemet!
Nutriox®-processen från YARA är en naturlig, biologisk metod för att förhindra att svavel-
väte bildas. Den är välbeprövad och enkel att använda.

Gå in på vår hemsida eller slå en signal, så har du snart fått bukt med problemet som 
luktar, förgiftar och förstör!
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kom mu ner na i austr a lien har fått sin långsiktiga fi-
nansiella hållbarhet granskad. Studien omfattar 441 kommuner 
i Australien, och visar att det finns ett eftersatt förnyelsebehov i 
infrastrukturen på i genomsnitt $ 20,8 miljoner ($=1 AUD=6,05 
SEK) per kommun. Detta motsvarar en nationell kostnad på cir-
ka $14,5 miljarder för det sammanlagda förnyelsebehovet. Bara 
kostnaden för att komma tillrätta med eftersläpningen uppskat-
tas till $ 3,1 millioner per kommun per år. 

En nationell studie av kommunerna presenterades i november 
2006. Den studien pekade på att kommunerna ständigt svarar upp 
på ökade förväntningar från samhället genom att erbjuda ett väx-
ande utbud av tjänster och infrastruktur. Dessa ökade kostnader 
överstigande intäkterna, är ett faktum i tillväxt och finns i ett stort 
antal kommuner, som därmed utvecklar finansiella underskott.

Den vanligaste metoden, att få kommunens budget att gå ihop, 
är att skjuta upp eller minska utgifterna för infrastrukturförnyelse. 
I studien konstateras att stora reformer krävs, i hur kommunerna 
hanterar sin ekonomi. I rapporten konstateras helt riktigt att, i 
avsaknad av större reformer, så måste kommunerna skära ner på 
tjänster, minska sina åtaganden eller skaffa extra intäkter.

Olika hållbarhetsredovisningar belyser att tillgången till in-
frastruktur är en grundläggande funktion, ett ansvar och en för-
pliktelse för samhället. Infrastruktur är själva grunden för våra 
samhällen. Det mesta av infrastrukturen byggdes på 1950-talet 
och 1960-talet och har nått slutet av sin ekonomiska livslängd.

Kommunerna omsätter mycket pengar
Kommunerna har omfattande verksamhet, men varierar enormt i 
storlek och funktion. De största kommunerna såsom Brisbane City 
Council har en befolkning på 950 000 invånare och årliga utgifter 
på cirka 1,7 miljarder dollar. De minsta kommunerna har en befolk-
ning på mindre än 2 000 inv. och utgifter under $ 7 miljoner.

Större kommuner undgår inte nödvändigtvis problem med 
finansiell hållbarhet. De drabbas ofta av betydande expansion av 
nya tjänster, undertryckande av skatteuppbörden, och mindre ef-
fektiv kostnadskontroll. Deras storlek och tillväxt kan innebära 
att utgiftskontroller och budgetprocesser inte är tillräckliga.

Fångade i en kostnadsfälla
Kommunerna är fångade i en kostnadsfälla. Intäktsökningen 
håller inte jämna steg med ökande kostnader för att tillhanda-
hålla och upprätthålla tjänster. Ett kommunalt kostnadsindex, 
som identifierar kostnadsökningar, innebär ett ungefär dub-
belt konsumentprisindex (KPI).

Den övergripande slutsatsen av hållbarhetsredovisningen är 
att cirka 35 procent av kommunerna, inte är ekonomiskt hållbara. 
Vanliga upptäckter i studierna är att hållbarhetsfrågor resulte-
rar i att förnyelse och underhåll av infrastrukturen släpar efter. 
Nämnderna kommer inte tillrätta med de här eftersläpningarna, 
om inte finansieringsbristerna åtgärdas.

Åtgärder kommunerna kan vidta
Det finns åtgärder som kommunerna kan vidta för att förbättra 
hållbarheten och förbättra sina interna processer:
•	 Ytterligare förbättra sin duglighet, effektivitet och omfattning
•	 Öka de egna intäkterna
•	 Skapa tydliga och adekvata riktlinjer 
•	 Fördjupa sin kapitalförvaltning och finansiella kapacitet.

Kommunerna har alltför länge startat nya åtaganden och 
utökat tjänstesektorn. Det, som nu behövs, är tydliga priorite-
ringar baserade på vad kommunen har råd med. Rapportens re-
kommendation är att kommunerna tar fram robusta långvariga 
underhållsavtal, som fastställer vad som ska göras och hur tjäns-
terna kommer att genomföras.

Försiktighet måste tillämpas, innan någon kliver in och försö-
ker lösa lokala, regionala, statliga och nationella frågor, som inte 
är dennes ansvar. Det måste också till en långsiktig finansiering, 
inte bara startkapital för nya tjänster och infrastruktur.

Bättre hantering av infrastruktur
Kommunerna och deras nämnder måste ta fram övergripande 
”Asset Management”-planer, för att bättre hantera tillgångarna 
i infrastrukturen, underhåll, förnyelse och ersättning. Planerna 
måste integreras i breda långsiktiga kommunala åtaganden.  

Kommunfullmäktige genom sin kommunstyrelse måste göra 
en långsiktig ekonomisk planering, som bygger på en sund ka-
pitalförvaltning och får prioritet i hela organisationen. Hållbar 
förvaltning av infrastrukturen innebär att det är en respekterad 
och väsentlig del av verksamheten.

Kommunens beslutsfattare måste förstå hela livskostnaden 
för infrastrukturen. Som tjänstemän måste vi se till att infor-
mationen är tillgänglig för att möjliggöra välgrundade beslut. Vi 
behöver på ett adekvat sätt planera för underhåll, förnyelse och 
löpande driftskostnader för infrastrukturen. Både kommunala 
och andra beslutsnivåer, behöver gå från årlig budgetering till 
beslut som tar hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna av re-
sursfördelningen. Vägen till framgång är en närmare integration 
av de tekniska, ekonomiska och politiska delarna av samhället.

HållBAr FÖrVAltNING AV  
infrastruktur

TEMA Klimat/vatten & underhåll
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asset Management

Vad menar vi med Asset Management? I flera länder i 
världen arbetar man systematiskt inom kommunaltek-
niken med långsiktig planering och budgetering för 
underhåll för de stora investeringar som finns i gator 
och ledningar. I Sverige får vi ofta gå med mössan i 
hand varje år och asfalt ställs mot barn och gamla. Att 
ledningar under jord med många år på nacken ibland 
omnämns som en tickande bomb, glöms fort i debatten 
om de kommunala resurserna. 

Det finns ett relativt nytt internationellt initiativ, nämligen 
en samarbetsorganisation inom kompetensområdet 
Asset Management ”gNAMS” under IFME:s beskydd, med 
Chris Champion, IPWEA i Australien, som samordnare. 

Mer information hittar du på: www.ifmeworld.org/gNAMS

Chris Champion, artikelförfattare 
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TEMA Klimat/vatten & underhåll

FaK taruta OM itaCus
”the ItA Committee on Underground Space” – ItACUS, 
bildades formellt i Amsterdam i januari 2008 under den inter-
nationella kongressen "Underground Space - utmaningar i 
stadsutveckling". Sen dess har ItACUS etablerat sig, som en fö-
regångare inom sakområdet ”underjordiskt utrymme”. ItACUS 
har bildat strategiska allianser med tre internationella organi-
sationer inom områdena kommunalteknik (IFME), staden och 
regional planering (ISOCArP) och kommunerna för hållbarhet 
(IClEI). Samarbetskanaler har dessutom upprättats med FN, 
särskilt UNISDr, FN:s kontor för ”Disaster risk reduction”.

ItACUS är en av fyra permanenta kommittéer, som inrättats 
av the International tunnelling and Underground Space 
Association (ItA), för att behandla strategiska frågor kring 
tunnlar och det underjordiska utrymmet.

ItACUS har åtagit sig att skapa en världsomspännande 
medvetenhet om de många möjligheterna och förde-
larna med att det underjordiska utrymmet används på 
ett klokt och välplanerat sätt. En strategisk användning 
av det underjordiska utrymmet är en integrerad del av 
långsiktig hållbar stadsutveckling.

Institute of Public Works Engineering Australasia (IPWEA) 
har tagit fram en nationell strategi för att åstadkomma ett håll-
bart ramverk för hantering av samhällets infrastruktur. Den 
bygger på tre nyckelfaktorer:
1. De förtroendevaldas viktiga roll: Politiker i kommunerna behö-

ver förstå sin roll som förvaltare av samhällets tillgångar. IPWEA 
har utvecklat ett omfattande informationsprogram, som förkla-
rar kapitalförvaltningen för förtroendevalda i kommunerna.

2. Infrastruktur resursbehov: Man behöver ta reda på vilka re-
surser, som krävs för att på ett hållbart sätt förvalta befintliga 
tillgångar i framtiden. Det kan göras genom att ta fram As-
set Management Plans, det vill säga planer för förvaltning och 
förnyelse av infrastruktur. IPWEA har utvecklat omfattande 
mallar och riktlinjer för att förenkla genomförandet.

3. En fundamental del av kommunernas ekonomi: Den tredje 
faktorn är att gå från den årliga budgeteringen till långsiktig 
finansiell planering. Tioårs finansiella strategier måste grun-
das på genomtänkta 20-års planer för förvaltning och förny-
else av infrastrukturen.

Ovanstående tre faktorer, utgör ramen för genomförandet av 
en hållbar strategi för förvaltningen av samhällets infrastruk-
tur i Australien.

Kapitalförvaltningsplaneringen för infrastrukturen får inte 
fortsätta att vara eller betraktas som en isolerad teknisk lösning. 
Den måste vara en del i arbetet, som speglar kassaflödets påver-
kan av investeringar, vilket ger ett underlag till robusta långsik-
tiga finansiella förvaltningsplaner.

Infrastrukturen kommer sannolikt att få stora ekonomiska 
konsekvenser för långsiktiga ekonomiska planer. Detta kommer 

att tydliggöras som ofinansierade underskott i långsiktiga strate-
gier. För att skapa en hållbar utveckling, måste dessa brister tas 
upp, som en viktig del av verksamheten.

Det kommer att ge värdefull information till förtroendevalda 
att fatta välgrundade beslut och en bättre förståelse för de lång-
siktiga konsekvenserna av besluten. Det handlar nu om att valda 
ledamöter gör medvetna val.

IPWEA har utvecklat och fortsätter att utveckla ett antal 
verktyg för att hjälpa kapitalförvaltarna i kommunerna: 
•	 "Hållbara samhällen, kritiska insikter”. En DVD som berät-

tar om hållbar förvaltning av infrastruktur och riktar sig till 
förtroendevalda ledamöter och ledande befattningshavare.

•	 NAMS.PLUS Asset Management. En ny uppsättning mallar, 
riktlinjer och modelleringsverktyg. Dessa stöds av en e-bok 
som ger en guidad väg att göra en plan för kapitalförvaltning, 
helpdesk support och nyhetsbrev.

•	 Tillgång till fyra block av underlag för studiecirklar på hem-
maplan, som vägleder deltagarna att utarbeta sina egna planer 
för hållbar förvaltning av infrastruktur

•	 International Infrastructure Management Manual (IIMM) och 
australiska Infrastructure Financial Guidelines Management 
(AIFMG) som ger vägledning till både förvaltning och finansiel-
la aktörer för att bättre beakta och planera för sin infrastruktur.

Ytterligare information om dessa verktyg finns på http://www.
ipwea.org/AM << 

Text: Chris Champion, VD för  Institute of Public Works Engineering 
Australasia , IPWEA. Artikeln är översatt av Inger Sundström, in-
ternationell samordnare i KT. Artikeln på originalspråket engelska, 
finns tillgänglig på www.skt.se/IFME.

Inom ItA:s ”Global Perspective Programme” har kommittén 
publicerat tre vitböcker om användningen och planering-
en av det underjordiska utrymmet. ItACUS har också, som 
en del av programmet, ordnat öppna sessioner under den 
årliga World tunnel Congress, i Helsingfors (WtC 2011), i 
Bangkok (WtC 2012) och i Geneve (WtC 2013).  Kommande 
WtC hålls i 9-15 maj 2014 i Iguassu, Brasilien.

Kommittén har en styrelse bestående av globala experter 
inom området, med professor Han Admiraal, som ordfö-
rande. Personer, som representerar en organisation eller 
institution, som vill vara en del av ett internationellt nätverk 
för att främja användningen av underjordiska utrymmet, är 
välkomna som medlemmar i kommittén.

Mer information finns på  
http://www.ita-aites.org/en/wg-committees/committees/itacus

Kontakt: itacus@ita-aites.org
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Nästa års Stadsbyggnadsdagar har ett fullproppat program 
med inspiration, spännande frågeställningar och goda 
exempel för dig som är intresserad av stadsplanering, arki-
tektur, trafik- och miljöfrågor.

temat är attraktiv hållbarhet och vi har några världs- och 
sverigeledande föreläsare på plats;
 
•	 Charlotta Mellander, professor vid Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping och samarbetspartner 
till richard Florida, toronto, kommer att prata om vad 
som gör städer attraktiva.

•	 Erik Herngren, framtidsstrateg och senior partner på 
Kairos Future AB, kommer att trendspana kring vem som 
vinner framtidsslaget om attraktiviteten och hållbarheten.

•	 Christer ljungberg, trivector AB, kommer att diskutera 
hur infrastruktur kan stödja regionförstoring

•	 Maria Fors, VD för Citysamverkan i Västerås, kommer att 
berätta om varför hångel i city gjort att Västerås vunnit 
årets stadskärna 2013.

•	  thomas Hellqvist, professor i arkitektur och gestalt-
ning vid Blekinge tekniska Högskola kommer att 
inspirera kring platsernas betydelse.

•	  Pelle Envall, VD på trafikutredningsbyrån AB, kommer 
att ge sin syn på parkeringsnormer i framtiden.

 
Dessutom kommer vi att få inblick i flera spännande projekt 
och goda exempel med fokus på attraktiv hållbarhet där allt 
från översiktsplanering till gröna affärsmöjligheter kommer 
att avhandlas. Exempel från bland annat Västerås, Nora, 
Växjö, luleå, Varberg, Gällivare och Göteborg.

Självklart ska vi ut på studiebesök runt om i Västerås och 
uppleva projekt igång och på gång, på plats.

Välkommen till 2014 års Stadsbyggnadsdagar i Västerås 
önskar kommittéerna för Hållbar samhällsbyggnad, Stads-
byggnad och trafik!

Du glömmer väl inte att boka in  
StaDSbygg naDSDagarna  
5–6 februari 2014 i Västerås?
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Efter en process som pågått i mer än tio år blev det i slutet av september klart med 
en ny detaljplan för Slussenområdet, precis mitt i Stockholm. 

Slussen
DEBAt t

pla ner i ngen av n ya Slussen har utgått från 
tre viktiga funktioner: trafik, vatten och stadsliv. 
Tillsammans ska de skapa en både funktionell och 
vacker plats, anpassad till vår tid och till framtiden. 
En mötesplats istället för en trafikplats. 

På 30-talet när man byggde nuvarande Slussen var 
det viktigt att ge gott om plats för den ökande biltra-
fiken. Då var Slussen och Västerbron, som även den 
invigdes 1935, de enda landförbindelserna mellan norra 
och södra delarna av Stockholm. På 60-talet, när både 
Centralbron och Essingeleden tillkommit, sjönk trafi-
ken över Slussen kraftigt. Från toppnoteringarna tidigt 
60-tal, med ca 90 000 fordon/dygn är vi idag nere på 
ca 30 000 fordon/dygn. Nya Slussen anpassas för den 
trafikmängden, med färre bilkörfält och en bro istället 
för två över vattnet. Samtidigt får kollektivtrafiken och 
gående mer plats – och inte minst de allt fler pendlar-
cyklisterna, som får en helt ny förbindelse, en gång- och 
cykelbro parallellt med tunnelbanebron, som förbinder 
Sveriges största cykelstråk Götgatan med Gamla stan. 

Idag passerar många hundratusen människor Slussen 
varje dag, till fots, per cykel, i bil eller med kollektivtra-
fiken. Men alldeles för få väljer att stanna vid Slussen – 
trots det centrala läget och den fantastiska utsikten över 
Saltsjön, Gamla stan och Mälaren. I en stad som växer 
så fort som Stockholm (+40 000 inv/år) behövs det inte 
bara fler bostäder, utan även nya gemensamma platser. 

Nya Slussen byggs för att vara attraktivt året runt. 
Längs med kajerna, på de låga broarna, det nya torget vid 
vattnet och i de solbelysta sittvänliga trapporna på Gam-
la stan-sidan kommer många att vistas under den varma 
delen av året. Men lika viktigt är att skapa attraktivitet 
under resten av året. Det gör vi genom nya byggnader 
vid Södermalmstorg, tänkta för publika verksamheter 
som restauranger, caféer och kultur av olika slag. Där 
kan man vara på Slussen och ta del av utsikten, även när 
höststormarna viner. Österut skapar butiker, caféer och 
restauranger på bottenvåningarna i de nya fastigheterna 
ett folkliv, så att Slussen blir en levande plats hela året. 

I skymundan av allt prat om hur nya Slussen ska se ut 
finns det viktiga vattnet. Vid Slussen märks det genom 
den ökade tillgängligheten till vattnet, men frågan är 
mycket större än så. Just nu är översvämningsrisken runt 
hela Mälaren alldeles för stor, enligt både SMHI och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. När 
Slussen byggs om gör nya kanaler det möjligt att tappa ut 
nästan fem gånger så mycket vatten – från dagens 300m3/
sek till 1400m3/sek vid Slussen. Det förhindrar att Mäla-
ren drabbas av katastrofala översvämningar, som kan slå 
ut både vattenreningsverk och värmeverk och även skada 
infrastruktur som vägar och flygplatser – och flera värde-
fulla kulturmiljöer, som t. ex Gripsholms slott. 

När avtappningskapaciteten ändras behöver även reg-
leringen av Mälaren göras om. Sjöns naturliga variation 
är två meter, men sen 40-talet är sjön reglerad. Dagens 
reglering tar inga särskilda hänsyn till naturmiljön, men 
det kommer den nya regleringen att göra. En återgång 
till en mer naturlig årstidsvariation ger ett längre hög-
vattenstånd på våren, vilket gynnar t. ex grodor, fåglar 
och fiskar, medan en del låglänt åkermark blir svårare att 
bruka. Regleringen av sjön är en avvägning mellan olika 
intressen, som jordbruk, naturmiljö och sjöfart.  

Den nya detaljplanen som sen 27 september gäller 
för slussenområdet ger förutsättningarna för att kunna 
tappa ut mer vatten – men frågan måste också miljöprö-
vas. Det har skett nu i höst i Mark- och miljödomstolen, 
och dom meddelas den 4 februari. Innan spaden kan 
sättas i marken för ett av Stockholms mest spännande 
infrastrukturprojekt behövs också en ny detaljplan för 
den bussterminal inne Katarinaberget som ska ta hand 
om pendlingsbehovet för den ökande befolkningen i 
Nacka och Värmdö. Planen har passerat Länsstyrelsen, 
som avvisade eller avslog alla överklaganden, och ligger 
nu hos Mark- och miljödomstolen. << 

Text:Andreas Burghauser, projektchef, projekt Slussen, 
Stockholms stad

TEMA Klimat/vatten & underhåll
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En skiss över hur den framtida Katarinaparken kan se ut.

b i l d: w h i t e a r k i t e k t e r f ö r s to c k h o l m s s ta d
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Att städer beroende på naturkatastrofer, ekonomisk utveckling eller krig förödas är ingen ny eller unik 
företeelse. Men att en stad vars existens är hotad flyttas är något alldeles unikt, och det är precis det 
som händer i Kiruna just nu. Sveriges kommuner och landsting har rubricerat det som nu händer i 
Kiruna som ”historiens största stadsomvandling”.

K i r u n a 
– ”Historiens största stadsomvandling”

 Kiruna kyrka kommer att monteras ned och byggas upp i Nya Kiruna f o to: k i r u n a ko m m u n



21STADSBYGGNAD 6 · 2013

k iru na ä r sv er iges stör sta kommun, till ytan lika 
stor som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. Kommunen 
har 23.000 invånare varav 20.000 bor i tätorten Kiruna stad. 

Kommunen såg dagens ljus i början av 1900-talet då järnvägen 
öppnade möjligheter för rationell gruvdrift och export via Nar-
vik och Luleå. Den framväxande gruvstaden kom att präglas av 
LKABs första disponent, Hjalmar Lundbohm, som inte bara var 
en skicklig industrialist utan också brann för konst, arkitektur 
och stadsbyggande. Stadens fysiska form kom att präglas av Lund-
bohms tankar och ambitioner. Bebyggelsen uppfördes i ett genom-
tänkt stadsbyggnadsmönster och en erkänt uppskattad arkitektur. 
Än idag är Hjalmar Lundbohms arkitektur och stadsbyggande i 
högsta grad levande i Kiruna, i form av bland annat ett antal bo-
stadshus, det s.k. brukshotellet och inte minst kyrkan (som 2001 
utsågs av Stadsmiljörådet till Sveriges vackraste byggnad). 

gruvan äter upp staden
Inledningsvis bröts järnmalmen i ett öppet dagbrott, men 1960 
gick gruvan under jorden. Successivt har gruvan gått på djupet och 
i dagarna har den nya s.k. huvudnivån 1.365 meter invigts. Proble-
met är att malmkroppen inte går rakt ner utan att den sluttar med 
60 graders vinkel in under den befintliga staden.  Gruvbrytningen 
innebär, torts att den sker på stort djup, att sprickbildningar uppstår 
på markytan, som innebär att bebyggelse måste flyttas eller rivas. 
Vartefter gruvbrytningen fortgår kommer sprickbildningen att ut-
vecklas i parallell takt och påverka den befintliga staden. Innan den 
existerande staden avvecklas måste alltså Nya Kiruna växa fram. 

utmaningen att bygga en ny stad
I september 2011 fattades beslut att Kiruna stad ska flyttas till ett 
nytt läge ett par kilometer öster om från den nuvarande stadskär-
nan. Stora delar av staden måste rivas, men ett antal kulturbyg-
gander, bland annat kyrkan kommer att flyttas till Nya Kiruna.

Hos kirunaborna finns en insikt om att flyttningen av staden 
är en nödvändighet men denna insikt är förenad med känslor av 
smärta, vemod och nostalgi. Invanda miljöer, platser förknippade 
med minnen och historia, samt för några även det egna boendet, 
kommer att försvinna. Av detta skäl måste stadsomvandlingen 
ske med stor respekt för och lyhördhet för invånarnas önskemål. 

I Kiruna har genomförts ett antal dialoger och ett visionsarbete 
i syfte att systematiskt kartlägga kirunabornas önskemål om sin 
nya stad. Under 2012 genomfördes ett omfatande visionsarbete. 
Nio arbetsgrupper bildades för att arbeta med aspekter av Kirunas 
framtid (bland annat näringsliv, besöksnäring, service, boende, 
kommunikationer, utbildning, kultur). En sammanställning av 
synpunkter från visionsarbetet och andra dialogaktiviteter har 
givit värdefulla utgångspunker för stadsomvandlingen. Här finns 
besked om vad kirunaborna ser som brister i sin nuvarande stads-
miljö och hur man vill att den framtida staden ska gestaltas. 

Kirunaborna har en kluven bild av sin stadmiljö. Å ena sidan 
finns en stolthet och identitet kopplad till den byggda miljön. 

Många nämner stadshuset, kyrkan, de s.k. Erskinehusen och 
trähusmiljöerna från tidigt 1900-tal som viktiga tillgångar och 
attraktioner. Å andra sidan ser kirunaborna stora brister. Staden 
är utspridd och 1960- och 1970-talens modernism innebar att bi-
len gavs en allt för dominerande plats i stadsmiljön och att funk-
tionssepareringen medförde ensidiga och torftiga miljöer. Inte 
minst uttrycker kirunaborna missnöje med att staden saknar ett 
stadstorg med kommersiell service och mötesplatser av olika slag. 

stadsbyggnadsprinciper för nya Kiruna
Utifrån kirunabornas synpunkter och kunskap om värderings-
trender om stadsattraktivitet så har ett antal stadsbyggnads-
principer för nya Kiruna lagts fast. Grundtanken är att Hjalmar 
Lundbohms anda ska prägla den nya staden. Nyckelorden för 
byggandet av den nya staden är stadsmässighet; funktionsbland-
ning, täthet, mötesplatser samt gatu- och stadsliv. 
1. Arkitektoniska kvaliteter och identitet som förmedlar stolthet
2. En tät stadskärna
3. Funktionsblandning 
4. Attraktiva kluster och stråk som förbinder
5. Levande gatumiljöer med öppna bottenvåningar
6. Hög kvalitet på torgbildningar och parker
7. Offentliga och privata mötesplatser
8. Promenadvänligt
9.  Säkerhet och trygghet

nu är det skarpt läge
Stadsomvandlingen i Kiruna är inte ett projekt som kan dras i 
långbänk. Redan 2016 måste stadshuset och ett par hundra bo-
städer avvecklas och under de kommande åren fortsätter gruvan 
äta sig in under stadskärnan. Parallellt med denna utbredning av 
gruvan måste den nya stadskärnan utvecklas. 

Hösten 2014 sätter vi spaden i backen och börjar bygga det nya 
stadshuset. Det kommer att få en plats vid Kirunas nya Stadstorg, 
och det kommer inte att bli ensamt. Redan 2016-2017 kommer det 
att omges av ett nytt stadshotell, butiker, restaurang/caféer, flytta-
de kulturbyggnader, en turistbyrå, bibliotek och bostäder. I kom-
munens utvecklingsplan, nedan, visar vi hur den nya stadaskärnan 
komemr att utvecklas runt stadstorget. 

 
nya Kiruna – stadskärnan 
Under de kommande åren ska hela den nuvarande stadens kom-
mersiella centrum, etta antal kommunala servicefunktioner, 
sjukhuset, arbetsplatser och 3.000 bostäder avvecklas/flyttas. 

Nu kör vi! Vi har en fantastisk utmaning. Vi ska bygga en helt 
ny stad, och den ska vara attraktiv. Redan nu är målet satt. Vår 
ambition är att bli utsedda till årets stadskärna 2017.<< 

Text: Göran Cars, Stadsutvecklare, Kiruna kommun.
Läs mer om Kirunas nya stadshus på sida 34. 

K i r u n a 
– ”Historiens största stadsomvandling”
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relationer förhandlas dygnet runt i det offentliga rummet och påverkar människors upplevelse av risk och 
säkerhet. För att skapa trygga stadsmiljöer behövs fysiska åtgärder och mer social analys, menar forskare.

en plats k a n vä lkom na vissa och stänga ute andra och 
dess utformning kan bidra till känslor av trygghet eller otrygg-
het. Små instängda platser, ödsliga torg och gator, buskage och 
dåligt underhållna områden uppfattas ofta som otrygga. Kvälls-
tid undviker många gångtunnlar, parkeringsgarage och parker. 

Projektet Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur 
ett jämställdhetsperspektiv, ”Tryggt och jämnt”, är ett samarbete 
mellan Boverket och Länsstyrelserna, som del i en regeringssats-
ning för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Slutrapporten 2010 redovisar metodutveckling och stra-
tegier i kommunala projekt över hela landet och nu sker en 
utvärdering. Projekten har arbetat med planeringsunderlag, 
kartläggningar och trygghetsvandringar, samt rent fysiska åt-
gärder som omplantering i grönområden, ny ljussättning och 
att göra tunnlar mer tilltalande. 

Projektledaren Kerstin Andersson på Boverket, tycker att 
”Tryggt och jämnt” har varit lyckat.

– Jag har jobbat med de här frågorna i över 20 år och märker 
att äntligen finns jämställdhet på agendan. Det tar tid och vi är 
inte helt framme än, men det har blivit bättre, säger hon.

Micael Nilsson är genusvetare och arbetar med sociala frågor 
och boende på Boverket. Han föreläste om genus för projektme-
darbetare och berättar att förkunskaperna såg olika ut.

– De som redan kunde en del om genus blev provocerade och 
tyckte att nivån var för simpel. De menade ”vaddå ta ned buskar, 
det är ju inte buskarna som anfaller”. Andra tyckte att jämställd-
het var svårt, och genus för avancerat.

Det är bra och viktigt med konkreta åtgärder som att beskära 
buskar och ordna bättre belysning, menar Micael Nilsson, men so-
ciala aspekter måste analyseras mer djupgående, för att förstå platser 
ur användarperspektiv och kunna göra genuskonsekvensanalyser. 

– Ofta förtätar man gatan, bygger nya hus, gör något med 
parken, mäter partiklar i luften och frågar sig var bilarna ska stå, 
men inte – vad vet vi om de här människorna?

svårt att tala om makt
Sedan slutet av 80-talet har feministisk forskning problematiserat 
kön och rädsla. Kvinnors rädsla i det offentliga rummet har varit 
föremål för forskning, policydokument och praktiska åtgärder, 
men mer sällan diskuteras varför kvinnor är rädda eller för vad. 

Kulturgeografen Linda Sandberg, intervjuade ett 50-tal Umeå-
bor i olika åldrar till sin avhandling om hur rädslan för våld på-
verkade kvinnor och män när Hagamannen härjade i Umeå. Just i 
trygghetsfrågor, menar hon, ställs frågor om makt på sin spets. 

– Tryggheten är typexemplet på att det offentliga rummet på-
verkas av maktrelationer.

Linda Sandström har också intervjuat personer som arbetar 
med att skapa ett tryggare Umeå, och upplever att de flesta är 
medvetna om att problemet ligger i relationerna i det offentliga 
rummet. Men det skapar frustration att frågan om makten i 
rummet är så svår att arbeta med. 

– Då väljer de att jobba med belysning och buskage för att det 
ger mätbara resultat. Det är lättare att ordna trygghetsvandring-
ar och röja buskar än att leta efter redskap för att försöka hantera 
problemen bakom.

Statistik visar att kvinnor är mer rädda än män för att utsättas för 
våld ute, och att särskilt kvinnor anpassar sin rörlighet för att hante-
ra rädslan, för att någon ska lura i buskarna vid vägen eller dyka upp 
ur skuggorna i parken, rädsla för oprovocerat våld, eller våldtäkt. 

– För kvinnor är hotbilden alltid män och potentiella beskyd-
dare är också män. Det kan väcka ilska och frustration, särskilt 
hos kvinnor som betonar sin sin rätt att gå var de vill, när de vill. 
Många upplever det som svårt att samtidigt förhålla sig till en 
jämställd kvinnlighet och sin egen rädsla.

Könsroller förstärks av rädsla
Männen som intervjuats i Linda Sandbergs avhandling fick frågan 
”När var du senast rädd?”. Men de talade sällan om egen rädsla.

– Någon hade blivit misshandlad och någon hade en kompis 
som blivit det. De har inte lärt sig att tala om sin egen rädsla. Dä-
remot hade killarna med invandrarbakgrund tydliga berättelser 
av utsatthet och kunde koppla det till hur killar agerar på krogen 
och sin egen kropp i det offentliga rummet. 

Berättelserna om staden är många, och man måste fundera på 
vems stad vi återberättar eller talar om, menar Carina Listerborn, 
professor i stadsbyggnad, som just genomfört ett forskningspro-
jekt om muslimska, slöjbärande kvinnors erfarenheter av Malmö. 

– När vi pratar om de beslöjade kvinnorna så kan parkvägar, 
lekplatser och offentliga torg kännas otrygga, men den otrygghe-
ten fångas inte upp av kommunens trygghetsarbete, säger hon. 

”Alltså jag undviker medvetet Lilla torg. Det är ju säkert för-
utfattade meningar jag har. Det är ju restauranger och så men… 
jag känner det som att folk tittar. Men kanske är det bara en 
känsla. Men jag undviker det, ofta om jag ska gå till lekparken 
nära biblioteket så går jag en annan väg.” 

Citatet kommer från en av de 19 intervjuade kvinnorna. Alla 
utom en hade erfarenhet av våldsamma trakasserier. Även mitt 
på dagen, även i närvaro av barn. 

– Någon kommer cyklande och skriker åt dem och åker däri-
från, släpper hundarna på dem, spottar, puttar kundvagnen på 
dem. Jag hade förvisso misstänkt det, men visste inte att trakas-
serierna var så utbredda. Att det var så vanligt var lite chockartat 
att inse, säger Carina Listerborn. 

När Hagamannen härjade påverkades många människors 
känslor och tillträde till det offentliga rummet. Men otrygghet 
handlar inte bara om den enstaka förövaren, menar Linda Sand-
berg, utan om en generell maktobalans.

– Traditionella könsroller förstärks vid rädsla för våld och vi 
vet att det offentliga rummet också är rasifierat i stor utsträck-
ning, säger hon.<< 

Text:  Inga-Bodil Ekselius, redaktör för tidningen Genus

trygghet en fråga om makt
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trygghetsfrågor hamnar ofta i fokus när jämställdhet i stadsplanering diskuteras. Att minska rädslan 
för brott i stadsrummet är viktigt, men frågan måste också lyftas till en övergripande nivå, anser 
Carina listerborn, professor i Stadsbyggnad.

– Det saknas diskussion ur genusperspektiv om hur hela sta-
den byggs, vilka agendor som sätts, hur man definierar tillväxt 
och vilka verksamheter som prioriteras, säger hon och efterlyser 
mer genus- och maktperspektiv.

Olika former av ekonomisk brottslighet i byggprocesser, 
finanskriser och bostadsbyggande är dimensioner av krimina-
litet som det inte heller ofta talas om i relation till trygghet, 
enligt Carina Listerborn. 

– I stadsbyggande förekommer dolda processer, som i många 
fall är ganska odemokratiska, och där kommer de här mer över-
gripande frågorna om trygghet inte in.

Stora byggprocesser, som planering av ett nytt shoppingcenter, 
nybyggnationer i centrala stadsdelar och prestigefyllda landmär-
ken är i hög grad mansdominerade, i Sverige liksom i resten av 
världen. Urbanforskaren Susan Fainstein beskriver dessa proces-
ser i sin bok Citybuilders som ett förehavande främst mellan män 
som känner andra män, i såväl byggföretag som bland politiker. 

– Det är en väldigt maskulin klunga. Man skriver alltid in 
att det ska vara jämställdhet, men det är tveksamt om det syns i 
stadsutvecklingen, säger Carina Listerborn.

Mansdominerade, homosociala nätverk kan vara svåra att 
ställa sig utanför, menar Micael Nilsson som disputerade 2008 
på avhandlingen Genusregim i förändring: Jämställdhet, makt 
och genus i kommunal politik. 

– Män klappar gärna rygg, säger du och jag. Jag kan tänka mig 
att det kan vara svårt för män att inte dras in i homosociala nätverk. 
Det kan handla om att strunta i upphandlingar, eller att göra upp 
om priser. Säger de nej får de inte vara med i det sociala nätverket, 
och ses inte heller som ”en riktig karl”, säger han.

den ryggdunK ande 

byggbranschen

Som expert i social hållbarhet på Boverket har Micael Nilsson 
intervjuat kommunala tjänstemän i arbetet med kunskapsöver-
sikten Socialt hållbar stadsutveckling publicerad 2010. En av slut-
satserna i den var att politiska visioner åtsidosätts i ofta ogenom-
skinliga beslutsprocesser. På frågan hur byggprocesserna gick till 
svarade en tjänsteman ”Det vore intressant att veta, det är som en 
svart låda, något kommer in i ena änden och så kommer det ut sa-
ker i den andra...”. Flera intervjuade sade att det sällan går att spåra 
var besluten kommer ifrån. 

– De beskriver det som ett retoriskt gap. Man ser inte vem 
som fattar de avgörande besluten. I kommunens policy, i visio-
nen, skriver man klokt om jämställdhet, integration, miljö och 
hög livskvalitet. Men de beslut som kommer ut kan vara i rakt 
motsatt riktning, säger Micael Nilsson.

Rädslan att förlora i konkurrensen med grannkommunen, tap-
pa viktiga arbetsplatser och inte kunna attrahera nyetablering av 
företag kan göra att politiska beslutsfattare viker sig, menar han. 
Manlig homosocialitet undersöktes inte i Boverkets rapport, men 
det tror Micael Nilsson kan vara ytterligare en pusselbit. 

– Det skulle behövas mycket mer diskussion om vem som fat-
tar de där besluten och formar våra samhällen, säger han. << 

Text:  Inga-Bodil Ekselius, redaktör för tidningen Genus

Fotnot: Denna artikel har tidigare varit publicerad i tidningen Genus 
2/12 som ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning.
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San Diego investerar i hållbar utveckling
När den kaliforniska staden San Diegos stadsplanemyndighet nyligen arrangerade en konferens om 
miljövänligt byggande handlade ett av föredragen om biogasspisar och sopsortering i Hammarby 
Sjöstad. Intresset för hållbara svenska lösningar var dock ingen slumpartad företeelse.

sa n diego och den omgivande regionen erbjuder inte bara varm 
sol och glittrande vågor. Här samlas numera även ett dussintals le-
dande företag inom bioenergi, grönt byggande, hållbar high-tech 
och telekommunikation.  Staden har också ett för amerikanska 
förhållanden föredömligt och modernt spårvagnsnät med tre linjer 
och 53 stationer, ett nät som snart byggs ut med en fjärde linje. 

San Diego är den näst största staden i Kalifornien och den åt-
tonde största i USA.  Stadens drygt femtio forskningsinstitut, 
sex högklassiga universitetsfakultet och mer än 40 riskkapitalfö-
retag bidrar till ett ständigt flöde av uppfinningar när det gäller 
miljövänlig infrastruktur. 

San Diego är den viktigaste staden i provinsen Kalifornien, 
som ligger vid kusten i Stilla havet. San Diego är ansedd som en 
av de mest läskunniga städerna i USA. En undersökning visar 
att cirka 41 procent av den enskilde vid eller över 25 års ålder är 
minst kandidatexamen innehavare.

San Diego har omkring 1,2 miljoner invånare och i storstadsom-
rådet 2,9 miljoner invånare. Staden, som har en yta på 963,6 km², är 
belägen i Kaliforniens sydvästligaste hörn omedelbart norr om grän-
sen till Mexiko. Enligt amerikanska studier anses livskvalitén i San 
Diego vara betydligt högre än i Los Angeles eller i San Francisco.  

San Diego State Universitys enorma campusområde är beläget 
endast några minuter från några av södra Kaliforniens finaste 
stränder. Inte undra på varför mängder av svenska studenter väl-
jer att förlägga sina studier vid San Diego State University. San 

Diego State University rankas bland de bästa i USA för study 
abroad program, och är genom sina 33 000 studenter det största 
universitetet inom California State University.

San Diego State University, med en hel del svenska studenter, 
subventioneras delvis av statliga myndigheter. I San Diego går 
det också att ta masterexamen i stadsplanering.

urban livsstil
I denna amerikanska storstad behöver en tillfällig besökare 
ingen hyrbil. Lånecykelsystemet gör San Diego mycket cyklist-
vänlig med en positiv attityd gentemot cyklister. Cyklarna sätter 
även fart på grön turism. San Diego har även en lång föredömlig 
strandpromenad där cykling är tillåtet. 

Dessutom startar snart ett något så ovanligt för en ameri-
kansk stad som byggandet av en hel stadsdel med så kallade 
gröna bostadshus för ”singlar”.

Blue Sky i stadens stadskärna, är med knappt ett tusen lägen-
heter, San Diegos största byggprojekt för närvarande.  Blue Sky 
beräknas vara färdigt 2017. 

Projektets initiativtagare hoppas att projektet, som beräknas 
kosta minst 300 miljoner dollar, kommer framför allt att tilltala 
unga singlar som söker en urban livsstil. Projektet förväntas också 
tillfredsställa efterfrågan från den snabbt spirande befolkningen i 
stadens centrala delar. Enligt beräkningar kommer antalet invånare 
i centrum att tredubblas till 90.000 under de närmaste 30 åren.
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San Diego investerar i hållbar utveckling

– Downtown San Diego är en av landets bästa lägenhetsmark-
nader  och kommer att fortsätta att vara det även i framtiden, 
sade Bruce Gray, arkitekt och fastighetsentreprenör.  

Det har dock inte alltid varit så. Senaste årens ekonomiska kris 
lämnade djupa spår i stadens bostadsmarknad. Medianvärdet för 
bostäderna minskade i San Diego med mer än 200.000 dollar 
mellan 2005 och 2010, och försäljningen föll med 50 procent.

Enligt Gray kommer lägenhetspriserna för Blue Sky att beslutas 
senare men noterade att det aktuella marknadspriset börjar för de 
minsta lägenheterna på ca sju dollar per kvadratmeter eller en hy-
reskostnad på ca 1.000 dollar per månad om de var tillgängliga idag.

Blue Sky kommer att ha två så kallade pocket parker för allmän-
heten i områdets nordöstra del  och i sydvästra hörnet samt gröna 
tak med pooler för hyresgäster och annan betydande landskapsarki-
tektur längs de åtta meter breda trottoarerna längs åttonde avenyn, 
som karakteriseras som en "grön gata "i centrala stadsplanen.

En rådgivande medborgarkommitté i stadskärnan, uppma-
nade nyligen utvecklaren att inte bara tänka på singlar utan även 
på barnfamiljer och locka dem genom att rita in några lägenheter 
med två eller tre sovrum.

guldgrävarstämning 
Det för ett år beslutade San Diegos Green Building Program, 
handlar om att skydda miljön och uppmuntra husägare och 
byggare till att använda miljövänliga metoder. 

– Detta program är i linje med stadens strategiska plan som 
vi har satt upp som mål för att skydda vår miljö och livskvalitet 
och främja ansvarsfull utveckling. Grön infrastruktur framkal-
lar också nya affärsmöjligheter när det gäller energieffektivitet 
eller förnybar energiteknik.  San Diegos forskare känner sig idag 
lika stimulerade som alla de som för 140 år sedan upptäckte guld 
i bergen utanför San Diego, konstaterade Michelle Lia, styrelse-
medlem i organisationen,  Energy Upgrade California – CCSE, 
vid mässan Sustainable Brands '13 Solutions Expo, som arrang-
erades i staden i början av juni. Enligt henne blir etableringen av 
nya Cleantech Cluster i San Diego nästa steg, somkommer att 
främja tillväxtmarknader i staden.

Minskade driftkostnaden
Nyligen belönade Ingenjörsorganisationen American Society 
of Civil Engineers (ASCE) San Diegos f lygplatsmyndighet 
med en utmärkelse för installering av ny hållbar belysning för 
landningsbanor. Energiprojektet omfattade bland annat in-
stallation av energisparande skyltning, allmän nattbelysning 
och belysning för landningsbanorna.

En ny generation av energieffektiva LED – lampor instal-
lerades under förra året. San Diego International Airport i 
södra Kalifornien är det första kommersiella f lygplatsen i 
USA som har installerat och som använder energieffektiva 
LED – lampor på ett f lygfält.

Ett avsnitt av San Diegos populära fem kilometer långa 
strandpromenad som kantas av restauranger och små kaféer. 
Bilden har tagits från hangarfartyget Midways landnings-
däck. Fartyget är numera ett museum med ett stort antal 
flygplan från Andra världskriget och fram till 80-talet..

f o to: m a r k k u b j ö r k m a n

Luftbild över San Diego Bay med stadens centrum till höger 
och bron Coronado Bridge i mitten. Bron förbinder San Diegos 
stadskärna med ön och stadsdelkommunen Coronado varav 
hälften består av USA:s största flottbas. Den andra halvan skulle 
kunna betecknas som ”San Diegos Östermalm”. 

f o to: (w i k i p e d i a) f o to g r a f: w i n g t i p v o r t e x)
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Med de nya lampornas hjälp räknar man med att kunna mins-
ka klimatpåverkan i på San Diegos flygplats. Dessutom minskar 
driftkostnaderna och säkerheten ökar på denna flygplats som 
anses vara en av USA:s farligaste och besvärligaste att landa på.

Vid landning tvingas piloterna att flyga tätt över en höjd med 
stadsbebyggelse om vinden blåser från havet, vilket det gör för det 
mesta. Genom bättre belysning blir landningen säkrare framför allt 
under kvällar och tidiga morgnar, anser flygledningen i San Diego.

San Diegos kommersiella hamn och dess plats ett par mil 
norr om den amerikansk - mexikanska gränsen gör internatio-
nell handel till en ytterst viktig faktor i stadens ekonomi. San 
Diego är värd den mest trafikerade internationella gränsöver-
gången i världen i staden San Ysidro. 

Bra spårvagnsnät
San Diego har sedan länge haft ett för amerikanska förhållanden 
föredömligt och modernt spårvagnsnät med tre linjer och 53 sta-
tioner. En av dessa linjer slutar vid gränsstationen söder om San 
Diego mittemot mexikanska staden Tijuana. 

San Diego Metropolitan Transit System eller MTS är San Diego- 
regionens offentliga kollektivtrafikföretag. Dess verksamhet omfat-
tar städerna San Diego, Chula Vista, Coronado, El Cajon, Imperial 
Beach, La Mesa, Lemon Grove, National City, Poway & Santee.

Nyligen beslutade, MTS, att förlänga spårvagnnätets blåa 
linje med 17,7 kilometer från stationen Old Town till området 
University City och University Towne Center, Projektet be-
räknas bli färdigt 2018. Enligt ett nytt långsiktig och ambitiös 
regionalplan för Södra Kalifornien kommer ytterligare linjer 
att byggas i San Diego-området fram till 2050.

En av San Diego Countys största tillgångar är dess vackra na-
tur. För att göra det enklare än någonsin att planera en övernatt-
ning eller helgutflykt, kan man nu boka plats i någon av regio-
nens nio campingplatser på nätet.

När det gäller busstrafik håller staden på att införa allt fler 
naturgas- eller hybrid-drivna fordon. Senare i år inleds trafiken 
med Flyer Industrieś  nya XN60, en komprimerad naturgas -dri-
ven transit buss. Den utvecklats fram sedan 2009. XN60 är den 
första CNG ledbussen som har tillverkats av Winnipegföretaget 
New Flyer.<< Text: Markku Björkman, frilansjournalist

San Diegos skyline och ett av de otaliga 
kryssningsfartygen som brukar lägga till 
här vid södra Kaliforniens största hamn. 

f o to: m a r k k u b j ö r k m a n

Solfångare i San Diego, en själklar sak i 
denna soliga kaliforniska stad. 

f o to: s ta d s f ö r va lt n i n g e n s p r e s s f o to
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Gaslamp Quarter är San Diegos historiska hjär-
ta med uppsjö av restauranger, barer och bu-
tiker. Området, som täcker 16 kvarter kan nås 
även med spårvagnen. Här arrangeras många 
festivaler, inklusive Mardi Gras. 

f o to: m a r k k u b j ö r k m a n

Ett nybyggt exklusivt bostadsområde med 
grönska och många palmer i San Diegos 
stadskärna får snart spektakulärt tillskott i 
form av byggprojektet Blue Sky. Här i stadens 
stadskärna byggs ett tusen nya lägenheter. 
Det blir San Diegos största byggprojekt just 
nu.  Blue Sky beräknas vara färdigt 2017.

De som vill lämna storstaden kan ta sig 
snabbt till omgivande bergsområden med 
dubbeldäckaren Coaster. En av San Diego 
Countys största tillgångar är dess vackra na-
tur. För att göra det enklare än någonsin att 
planera en övernattning eller helgutflykt, 
kan man nu boka plats i någon av regionens 
nio campingplatser på nätet. 

Arkitektur- och designcentrum har bjudit in allmänheten att 
tillsammans skapa ett nytt Stockholm – Blockholm – i spelet 
Minecraft med byggstart i oktober. Bygget utförs digitalt he-
mifrån. Gamla stan var först ut, därefter släpps stadsdel efter 
stadsdel tills hela staden är uppbyggd på nytt. Under våren 
2014 visas sedan ett urval av Blockholms tomter uppbyggda i 
en utställning på Skeppsholmen.

Blockholm, www.blockholm.se, har skapats genom en direkt 
översättning av Stockholms officiella landdata in i spelet Mine-
craft. Stadens gatunät har behållits men alla hus är borttagna och 
ersatta av cirka 100 000 byggbara tomter. Alla Minecraftspelare är 
välkomna att vara med och i början av 2014 ska Blockholm vara 
klart. När servern stänger i januari kommer en jury att välja vilka av 
de digitala byggnaderna som ska byggas upp i verkligheten och 
visas i utställningen Blockholm – den fantastiska staden på Arkitek-
tur- och designcentrum. Utställningen öppnar i början av mars.

Med hjälp av spelet Minecraft använder miljontals barn, 
unga och vuxna runtom i världen sin fantasi och kreativitet 
för att skapa nya fantastiska världar, städer och byggnader. 
Dagens arkitekter och stadsplanerare arbetar på liknande 
sätt, fast med andra digitala verktyg. Blockholm är ett lekfullt 
sätt för Arkitektur- och designcentrum att skapa förståelse för 
likheterna i dessa processer. I Blockholm bygger alla sida vid 
sida, vuxen som barn, sina drömmar och idéer. Alla har samma 
förutsättningar men olika utgångspunkter. Här kan man testa 
idéer och former förutsättningslöst.

BLOCKHOLM  
– den fantastiska staden
Byggstart 24 oktober
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ledarskap i politiskt styrd organisation 
På Kt:s ledarforum 2013 samlades drygt 45 deltagare och medverkanden i Sigtuna för att engagera sig i fyra 
block: ledarskap i en politiskt styrd organisation, Etik-Moral, Attraktiva arbetsgivare och Framgångsrik samverkan.
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ledarskap i politiskt styrd organisation 
i progr a m met till Ledarforum skrev vi ”Mellan politik 
och verkställighet: Hur ser politikern/chefstjänsteman på roll-
fördelningen mellan politiken och förvaltningen?” 

Den frågan ställdes till fyra erfarna aktörer:  
•	 Anders Lago (S), förbundsordförande i HSB och f d KS 

ordförande i Södertälje  
•	 Jan Holmberg (M), f d KS ordförande i Upplands Väsby 
•	 Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör i Sigtuna 
•	 Håkan Sörman, VD SKL och f d stadsdirektör i Södertälje 

Det hela började med att var och en höll ett inledningsanförande.

Anders Lago, som kommunalråd i Södertälje höll tal i USA:s 
kongress 2008. Vi fick veta att Södertälje tog emot fler invandra-
re från Irak än USA och Kanada tillsammans. Anders Lago bor i 
Södertälje, en stad med många utmaningar, en av de kommuner, 
som har störst utmaningar, menar Anders. Socialdemokratisk 
ledning styr, ibland i majoritet med miljöpartiet och vänstern. 
Främlingsfientliga partier är ganska stora i Södertälje. 

Angående ledarskap i en politiskt styrd organisation, säger 
Anders: ”Vi politiker blir inte bättre än den förvaltning vi har 
till förfogande.” Bra politiker har bra förvaltning bakom sig. 
Samspelet politiker/tjänstemän är otroligt viktigt. Vi måste 
vilja varandras framgång. 

Politiker är inte speciellt tränade eller skolade för att vara ledare. 
Utbildning i ledarskap är sällan med på den politiska agendan. Bra 
om tjänstemän hjälper till att utbilda de politiska ledarna. Att prata 
om ledarskapet är viktigt. Hur är det att vara politisk ledare? Det är 
lättare att vara ledare i näringslivet, exempelvis i HSB. I politiken, 
både inom partiet och mellan partierna, skapas motsättningar och 
man skäller på varandra, medan man i en bolagsstyrelse samverkar 
för att komma framåt. Det är en stor skillnad.

En politisk ledare måste finnas på många olika arenor och föra 
diskussioner. Det politiska livet kräver ibland att blanda sig i en 
detaljfråga, men det ska inte vara ”vardag”. Politiker ska överlämna 
en stor del av sin verksamhet till tjänstemännen, men det går inte 
säga att ”någon annan” hanterar det, när lokaltidningens och invå-
narnas intresse blåser upp en detaljfråga till en stor politisk fråga. 

Jan Holmberg har länge varit företagare inom servicenäringen. Se-
dan 1999 har han på heltid arbetat med politiken i olika roller och 
2006–2011, som kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.  

Jan har drivit restauranger. Hur mycket mat ska lagas, när man 
inte vet hur många som kommer – man tror bara. Kommunen 
måste planera – kan inte bara tro. Som kommunstyrelseordfö-
rande, har Jan haft nytta av sina erfarenheter av att vara egenföre-
tagare, van vid snabba ryck. Hur styr man kommunerna? Vad vill 
vi – vilken tidplan – när ska det vara färdigt? Jan höll ”husförhör” 
med förvaltningscheferna tre gånger om året, cheferna tyckte det 
var jättejobbigt – de ville i förväg veta vad han skulle fråga om. ”Ni 
ska väl kunna samtala om allt på er förvaltning”, menade Jan. 

Planera – tar otroligt lång tid! Känns lite hopplöst och svårt. 
Marknaden bestämmer. Samhällsbyggnad bygger på en politisk 
vision. Planerare ser en lång period, politiken vill prestera under 
sin mandatperiod. ”Vi vill klippa band varje vecka inför valet”, 
brukade en kollega säga. Det är ett misstag att hitta på nya förslag 
varje år. Vad vi ska göra under 4 år räcker. Det skapar framgång.

Tjänstemännen ska göra det, som de förtroendevalda bestämt. 
Hålla ordning på vad olika nämnder beslutat. Allt slutar inte vid 
kommungränsen, det är bra att träffa grannarna, både politiker och 
tjänstemän. Vad är uppdraget som politiker? Det är samma uppdrag 
som kommunerna har. Viktigt att respektera varandra mellan tjäns-
temän och politik, men man måste inte dela alla uppfattningar. Vik-
tigt att vara öppen – det som inte är skrivet i protokoll eller budget 
finns inte. Vara rak och tydlig – som ledare måste man vara tydlig.

Förändringen går snabbt. Allt finns i mobilen, hela världen är 
där, snabbt, syns i media, alla kontakter, allt man gör. Om vi inte 
lär oss att anpassa oss efter det, blir det problem.

Ulla-Marie Hellenberg, har före sitt kommundirektörsjobb i 
Sigtuna bland annat varit stadsdirektör i Södertälje, är lärare 
och skolledare i grunden. Sigtuna är Sveriges första stad, en av 
Sveriges snabbast växande kommuner, men en ung kommun – 
stora likheter med Upplands Väsby, nära Arlanda, växer myck-
et och 35 procent har utländska rötter. Ulla-Marie säger, som av 
Dagens Samhälle är utsedd till en av välfärdens 100 viktigaste 
kvinnor: ”Älskar avvikelser, bakom varje avvikelse som blir 
synlig döljer sig en förbättring!”

En av kommundirektörens viktigaste uppgifter är att värna 
om och säkra den demokratiska processen. Ulla-Marie jobbar 
nära de förtroendevalda i Sigtuna och berättar om Sigtunas 
värdegrundsträd, det demokratiska trädet – det demokratiska 
uppdraget. Ett av de absolut finaste jobben man kan ha, ett de-
mokratiarbete. Det tar lång tid i kommuner – demokrati tar 
tid. Demokrati är svårt, demokrati tar tid och i en del länder 
sätter man till och med livet till för att få demokrati. Man ska, 
som chef och ledare, vilja vara en del i ett demokratiskt system. 
Tjänstemännen ska uppfylla vad de förtroendevalda beslutat 
och motverka politikerförakt. Hur pratar jag om förtroende-
valda? Ju närmare man arbetar ju större blir respekten för var-
andra och kunskapen om varandras olika roller.

Ömsesidig respekt, man behöver inte tycka samma sak. En 
styrelse, som inte är trygg, har långa listor och mängder av styr-
dokument. Tjänstemännens roll är att skapa en situation, där po-
litiken känner sig trygg och får den leverans man vill ha. 

Att arbeta nära skapar tydlighet, inte tvärt om. Tjänstemän, 
som gärna vill agera politiker, ska gå in i ett parti och vara politi-
ker på fritiden, säger Ulla-Marie, inte blanda rollerna. 

Att vilja varandras framgång, är väldigt viktigt. Det handlar 
om att skapa förutsättningar för varandra att lyckas utifrån våra 
olika roller och uppdrag.  Att vara stolt över sin förvaltning, lyfta 
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fram den så ofta som möjligt, är en viktig politisk uppgift. Att 
säkra att de politiska underlagen är av hög kvalitet möjliggör för 
politiken att lyckas utifrån sina beslut och väljarnas vilja!

Håkan Sörman har haft en rad roller, kommundirektör, ekono-
midirektör, administrativ direktör, ordförande i kommundirektö-
rernas förening och är nu VD för SKL, Sveriges Kommuner och 
Landsting. Håkan menar att man ska försöka mejsla ut förhållandet 
mellan tjänstemän och politiker. Upprätta gärna en checklista, hur 
vi ska agera mellan politik och tjänstemän, som förnyas vid val. 

Håkan, som tidigare varit stadsdirektör i Södertälje i 13 år, 
menar att man, som tjänsteman, behöver förstå och tycka om 
det politiska systemet ”den politiska dynamiten”, annars blir 
det problem. Politiker måste befinna sig i media, de ska klippa 
band och synas i tidningen. 

Om tjänstemannen är otydlig, som tjänsteman, kan det skapa 
otrygghet i politiken. 

Starka politiker vill ha starka tjänstemän. De förutsätter att 
man har tjänstemän, som är angelägna, kommer med och stri-
der för förslag, men är lojala mot de beslut som fattas. Det är de 
demokratiska villkoren. Med andra ord, tjänstemän ska vara 
”handlingskraftiga med fingertoppskänsla”. Vara angelägna att 
hitta på lite saker och förstå att inte alltid ”damma på” och vara 
pådrivande i eventuellt känsliga frågor. 

Håkan berättar om Rådmannens roll i Norge. Rådmannen 
ska yttra sig i varje fråga, som är av betydelse. Den som är utsedd 
att vara Rådman är inte valbar. 

Ordföranden ska enligt kommunallagen kalla till möte. Det 
innebär en brist på formell makt i förhållandet till förvaltningen. 
Förvaltningen ansvarar för beredningen av ärendet, men fattar 
inte beslut. Undvik att prata om varandra, som ”vi och dom”. 
Sluta prata om andra. Skapa trygga regler om hur man förhåller 
sig till varandra, inför tydlighet i detta.

Paneldebatt och samtal med åhörarna: Hur ser det egentligen 
ut i våra kommuner – mellan politiker och tjänstemän? Hur 
ska vi förhålla oss? 

Det är viktigt att utvärdera resultat, säger Håkan. Vad ska man 
åstadkomma, om man är chef? Det bästa är regelbundna utveck-
lingssamtal med sin närmsta politiker. Få har det idag. Politiker är 
inte utbildade för en sådan ledaruppgift. Det ger sämre förutsätt-
ningar att klara jobbet, om man inte har det. Anders håller med, 
det är ett bra förslag med utvecklingssamtal. Återkommande le-
vande diskussioner om roller och rollfördelning, men det tar tid. 
Jan föreslår, ut och res och se på omvärlden gemensamt, då skapas 
tid att prata med varandra om gemensamma plattformar. Resa 
inom Sverige räcker, varför inte till grannkommunerna. Ulla-Ma-
rie lägger till, hög integritet och professionalism i förvaltningen är 
viktigt. Arbeta nära och professionellt.

Fråga från publiken: Hur ska man vara, som förvaltningschef? 
Svårt att vara bra, vara tydlig och hela tiden tala om för politi-
kerna vad som gäller. Svar: Gå tillbaks och bli klar över vilken 
sorts organisation man verkar i. Ta stort utrymme, men bara 
fram till att beslut är fattat, då är det beslutet som gäller och ing-
et annat. Mycket mod behövs, som förvaltningschef. Ta nytta av 
politikerna, fråga dem. Politiker är ofta bättre på vad invånarna 
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tycker och tänker. Chefer som åkt ut, har inte hållit måttet kva-
litetsmässigt. Största faran är att inte vara tillräckligt duktig och 
tillräckligt ”på”. Kom ihåg tesen ”Vilja varandras framgång”.

Majoriteten har de operativa verktygen, att vara i opposi-
tion är att vara tvåa. Det är de politiska villkoren. Demokrati 
betyder att det finns opposition. Transparens och tillgång till 
material med respekt är framgångsfaktorer. Det blir bättre po-
litik med stor öppenhet mot oppositionen. 

Det demokratiska uppdraget – vad står det för egentligen? För-
troendevalda kontra direktdemokrati, när medborgardialog är ett 
krav. Varför tar det sådan tid? Vem har bestämt det här? frågas det 
– Jo, era folkvalda. Håller synen på demokrati på att försvinna hos 
medborgaren? Demokrati är inte, att enbart lyssna på de närmaste 
och dem som har synpunkter. Man måste ta samhällsansvaret, föra 
dialog med ”folket” för att få in synpunkter. Vilka förväntningar 
skapar vi? Det blir inte bra om förväntningarna är felaktiga. Vem 
kan vara tydlig och ta fram professionen i detta? Det är tjänste-
männen, men, återigen; det är viktigt att politikerna och tjänste-
männen arbetar nära varandra.

Varför inte ledarutvecklingsprogram för förtroendevalda? 
När börjar vi leda/utveckla politikerna? Man föds inte in i den 
rollen. Ledarutveckling är en klassisk fråga, SKL har ett Ledar-
program för toppolitiker med cirka 20 deltagare/år. Till ”topp-
politiker” räknas exempelvis inte nämndordföranden.

Ha ett ”projektgruppsmöte” om vad vi kan göra, som är verk-
ningsfullt. Vad är politik och vad är förvaltning? Viktigt att vara 
tydlig. En möjlighet är att ha ett talangforum, ta in ledartalanger, 
så att intresse och engagemang väcks. Varje kommun bör arbeta 
med ledarskapsutbildningar och ledarutvecklingsprogram för 
förtroendevalda. Utbildningar, där ledande politiker och tjäns-
temän spelar varandras roller, är sannolikt intressant. 

Råd till förvaltningsledningar: Våga utmana politiken! 
Våga vara en stark självständig förvaltning med hög integritet, 
som lägger fram förslag. Förvaltningschefer anställs vanligtvis 
av kommunstyrelsen. Vart blåser det? Ökat personvalsinslag 
i framtiden – borgmästarval? Utvecklingen går åt det hållet. 
Den politiska rollen kommer att förändras. Politiken vill ha 
starka och självständiga förvaltningar för att känna sig trygg. 

Många tankar bollades under eftermiddagen. Långt ifrån alla 
frågor blev besvarade. 

”Det goda samtalet” är en allmänt ansedd metod i flera sam-
manhang för att komma framåt, inte minst i planeringssamman-
hang. Att de politiska ledarna och tjänstemannaledningarna på 
alla nivåer i våra kommuner samtalar nära och gott med varandra 
är viktigt och vi tar med oss den under eftermiddagen myntade 
tesen: ”Vilja varandras framgång”. Ämnesområdet ”Ledarskap i 
en politiskt styrd organisation” lär med säkerhet återkomma på 
framtida Ledarforum. <<

Text: Inger Sundström, ledamot i chefskommittén, f d ordförande i KT 
och f d stadsbyggnadschef i Örebro

Foto: Christina Andrews
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Om tenzingpriset 
Bakom varje betydande framgång finns en vägledande 
person. Någon som borde uppmärksammas och upp-
muntras. Tenzingpriset® instiftades 2009 för att belöna 
de vägledare som finns bakom en stor prestation och gör 
den möjlig. Många är de personer och organisationer som 
coachar, peppar, sponsrar och på andra sätt hjälper till i 
bakgrunden när en stor satsning genomförs. Ofta är de 
helt avgörande för om prestationen lyckas.     

tenzing norgay är inspirationen 
Edmund Hillary blev världsberömd, när han som den 
första människan någonsin nådde toppen av Mount 
Everest 1953. Men han hade inte lyckats utan sin väg-
ledare, sherpan Tenzing Norgay. Tenzing kommer för 
evigt associeras, som den viktiga personen i bakgrun-
den av Hillarys unika prestation.  

tidigare pristagare 
2009 Pär Johansson, Glada Hudik-teatern, 2010 Kaj 
Mickos, uppfinnarmentor, 2011 Ludvig Strigeus, IT-ar-
kitekten bakom Spotify och 2012 Gillis Lundgren pappa 
till de platta paketen på Ikea.  

nominerade 2013 
Anders "Pudding" Weiderstål: Tre kronors material-
förvaltare sedan 30 år.
Arash Pournouri: Arash (Ash) är manager till den världs-
berömde houseartisten Avicii alias Tim Bergling, som 
strateg och kreatör har han lika del i framgångssagan. 
Agentfirman Planthaber/Kildén/Mandic: De nu-
mera fyra tjejerna bakom Agentfirman företräder ett 
90-tal klienter i Sveriges, Norges och Danmarks topp-
skikt av skådespelare, manusförfattare och regissörer. 
Elisabeth Solin: Mentor till damfotbollslandslagets för-
bundskapten Pia Sundhage. Enligt Pia, har Elisabeth 
genom åren fått henne att fördjupa sig i sitt ledarskap 
och utveckla en teoriram för att skapa självinsikt.
Prissumman för Tenzingpriset är 100 000 kr och beslut 
om årets pristagare tas den 14 november 2013.

leder andra till framgång 
För att bli en pristagare av Tenzingpriset ska personen 
representera ett samhällsintresse och vara en förebild för 
andra verksamma i Norden. Liksom Tenzing Norgay är 
pristagaren ödmjuk, skapar personliga och respektfulla 
relationer med sin omgivning och leder sin uppdragsgivare 
till framgång utan att för den skull vara självutplånande.   
Läs mer: www.tenzingpriset.se

tENzINGPrISE t
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Spela på bästa fot

KOntaK ta annOnsavdelningen
08-742 10 08 • info@irmermedia.com

Platsannonsera
i Stadsbyggnad och på 

stadsbyggnad.org!

Våra läsare arbetare inom  

gatutrafik-, tekniska-, fastighets- 

och stadsbyggnadskontoren 

i Sveriges 290 kommuner.

v i ä r va r a n dr as a r betsmiljö, säger Elisabeth, klock-
rent, kommenterar Pia, det vill säga Pia Sundhage, förbundskapten 
för damlandslaget i fotboll, som länge haft Elisabeth som mentor. 

Elisabeth Solin, som föreläste under rubriken ”Framgångsrik 
samverkan” på KT:s Ledarforum 2013, är beteendevetare och 
organisationskonsult. Hon har i många år undervisat på Örebro 
universitet i stress och stresshantering sett ur ett individ-, grupp- 
och organisationsperspektiv. Sedan länge arbetar hon också med 
grupp- och ledarutveckling, inom både näringsliv och offentlig 
sektor. Nu handlar det mest om chefsstöd. 

En annan del av hennes verksamhet är att skriva, bland annat 
om att leda sig själv och att leda andra. Dessutom föreläser hon och 
leder seminarier utifrån sina böcker Tredje steget – om en ny fas i 
livet och Spela på bästa fot – att leda med glädje. Den sistnämnda 
boken har hon skrivit tillsammans med Pia Sundhage. ”Elisabeth 
Solin, min mentor sedan många år, kan få vilken ledare som helst 
att växa”, säger förbundskapten Pia. Och det säger hon, trots att jag 
inte kan ett skvatt om fotboll, skrattar Elisabeth. 

Elisabeth är, som en av fyra, nominerad till Tenzingpriset 
(se faktaruta), ett pris som ska gå till en person som finns i bak-
grunden, bakom en betydande framgång.

Vill du komma i kontakt med Elisabeth Solin, besök hem-
sidan solin.se
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Notiser

Nya krematoriet på Skogskyrkogården får

Kasper Salin-priset
Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm har tilldelats 
Kasper Salin-priset, Sveriges främsta utmärkelse för god arkitektur. 

Juryn motivering är ”Det nya krematoriet, ett lugnt och 
precist tillägg till den helhetskomposition som Lewerentz och 
Asplund en gång skapade. Krematoriet kommer snabbt att bli 
en naturlig del av världsarvet”. 

Ansvarig arkitekt är Johan Celsing, Johan Celsing Arkitekt-
kontor. Byggherre är Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning 
genom Mats larsson.

– God arkitektur kräver kunskap, eftertanke och ett enga-
gerat genomförande. Med årets priser uppmärksammar vi 
enastående lagarbeten där arkitektens kunskap förankrats 
och fått ett bra genomförande tack vare mångas insatser. Vi 
hoppas att årets priser ska inspirera fler att ta sig an angelägna 
samhällsuppgifter på ett lika kvalificerat sätt, kommenterar 
Pehr Mikael Sällström, jurysekreterare på Sveriges arkitekter.

Hamra nationalpark vann Sienapriset
Vinnare av Sienapriset 2013 blev Hamra nationalpark i ljusdal.

Juryns omdöme lyder: ”Hamras nationalpark och dess nya entréer 
kännetecknas av några av de viktigaste egenskaperna i god land-
skapsarkitektur – originalitet, enkelhet och hållbarhet. Projektet är 
konsekvent genomfört med högsta precision från helhetsidé till 
detalj i färdig anläggning. Av största respekt för landskapet och 
genom god planering samt teknisk precision, har anläggningen 
uppförts med minimal skada på omgivande mark och vegetation. 
Koncept, material och tekniska lösningar samverkar till fullo, och 
skapar en helhet som är kraftfull men som inte stör.”

Fem arkitektteam tävlade om det nya stadshuset i Kiruna. Vin-
nare blev Henning larsen Architects A/S från Danmark med 
bidraget Kristallen.

– Vi är stolta över att ha vunnit tävlingen. Kirunas nya stads-
hus blir ett hus för hela staden. Byggnaden är en manifestation 
över Kirunas speciella karaktär, historia och kultur. Det nya stads-
huset blir ett landmärke för Kiruna i hela regionen. Vi har mycket 
god erfarenhet av att bygga i Sverige och ser fram emot att ar-
beta ytterligare med detaljerna i projektet, kommenterar Peer t. 
Jeppesen från Henning larsen Architects.

Det nya stadshuset bygger på en idé om kontraster och 
spännande möten. En rund snövit form omsluter en lysande 
kristall. Det går att röra sig och mötas i hela huset och uppleva 
spännande och vackra rum med utsikt över staden och land-
skapet. Kiruna kommer dessutom att behålla flera uppskattade 
egenskaper från det befintliga stadshuset. Exempelvis vardags-
rummet och den välkomnande öppenheten.

Kirunas kommunalråd Kristina zakrisson poängterade i samband 
med presentationen av det vinnande bidraget att Kirunaborna och 
tävlingsjuryn hade haft Kristallen som gemensam favorit.

– I de kommentarer som kommit in från invånarna har majo-
riteten skrivit att de gillar just Kristallen, precis som tävlingsju-
ryn, och det tycker jag verkligen är roligt. Personligen tycker jag 
att huset ser både inbjudande och intressant ut och att jag är 
helt övertygad om att det blir lika omtyckt som vårt nuvarande 
stadshus, uppger Kristina zakrisson.

Kristallen har tagits fram av Henning larsen Architects A/S i 
samarbete med WSP Sverige AB, temagruppen Sverige AB, UiWE.

Danska arkitekter vann tävlingen om  

Kirunas nya stadshus

f o to: da n i e l h e r t z e l l
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Återförsäljare för GEOSECMA är Esri Sverige 

För mer information se www.esri.se

Världen har verkligen förändrats sedan mitten av 90-talet. Tyvärr har inte 
kartverktygen utvecklats i samma hastighet. De flesta av de program som finns  
på marknaden idag har sitt ursprung i den tid då Internet beskrevs som en fluga, 
då mobilen bara var en telefon och surfplattan inte ens fanns i teknikernas 
tankevärld. Men nu stundar nya tider! 
 
Med GEOSECMA Karta för ArcGIS lanserar vi den nya generationens kompletta 
kartstöd, där vi sammanför det bästa från programvarorna GEOSECMA och 
ArcCadastre och tar begreppet kartverktyg till en ny nivå. Utvecklingsarbetet  
har skett i nära samverkan med Lantmäteriet – för att säkerställa dagens och 
morgondagens myndighetskrav – och tillsammans med en referensgrupp som  
varit med och skapat förbättringar utifrån användarbehoven. 
 
Med GEOSECMA KARTA öppnar sig en ny värld! En värld där du är fri att arbeta 
med datorn, mobilen eller surfplattan. En värld där all information lagras i en 
gemensam databas vilket gör att alla alltid har tillgång till den senast uppdaterade 
informationen. En värld där gränssnittet gör arbetet enklare än någonsin och alla 
aktuella standarder och normer tillgodoses med automatik. En värld där 
kartavdelningen blir det centrum kring vilket hela det kommunaltekniska 
landskapet kan utvecklas. Välkommen in i framtiden! 
 
Vill du veta mer om GEOSECMA Karta – den nya generationens kartstöd? 
Besök oss på www.sgroup-solutions.se

ARBETAR DU MED ETT KARTPROGRAM 
SOM SKAPADES SAMTIDIGT SOM DEN  
HÄR TELEFONEN?
VÄLKOMMEN TILL EN NY VÄRLD!

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.


