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Familjebostäder har med hjälp av ÅF Lighting tagit fram ett nytt belysningsprogram. Här ser vi en bostadsgård
i kv. Bronssylen i Västra Frölunda med lekplatsbelysning. Foto: Familjebostäder och ÅF Lighting
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L EDA R E

Är grönytor grönare i andra länder?
SOM MEDLEM i Svenska kommunaltekniska föreningen
(KT) har du tillgång till flera internationella nätverk.
De kommunaltekniska föreningarna i Norden, det vill
säga även Svenska kommunaltekniska föreningen, och
Estland samarbetar i en kommitté, Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. De deltagande
länderna presenterar, vid de möten som genomförs, sina
respektive aktuella projekt eller händelser inom kommunaltekniken. Jämförelser görs också kring arbetsformer och
ekonomiska förutsättningar i föreningarna och kommunerna. Protokoll och annat material från NKS-mötena
finns tillgängliga på KT:s hemsida under fliken NKS.
KT är sedan många år medlem i IFME. IFME leds av
General Board of Directors, GBoD, där de numera 20 medlemsländernas utsedda delegater möts. Normalt håller
GBoD två möten per år. Ett avtal mellan de nordiska
länderna exklusive Estland och de nordamerikanska
kommunaltekniska organisationerna APWA och CPWA,
tecknades i Toronto i augusti. Kontakterna inom IFME
öppnar goda möjligheter att erbjuda KT:s medlemmar
erfarenhetsutbyten och medverkan i studieresor, både
enskilt och i grupp.
IFME:s kommande världskongress äger rum
7–11 juni 2015 i Rotorua på Nya Zeeland, se hemsidan
www.ifme2015.com. Mellan tio och femton KT-medlemmar
kommer att delta.

De internationella kontakterna betyder för dig som
medlem i KT att du har tillgång till och har möjlighet till
studieresor och erfarenhetsutbyte från andra länder. Det
kan gälla frågor som underhållsplanering, vinterväghållning, fysisk planering, trafikfrågor och så vidare. Det som
är spännande är att få ta del av olika aspekter av kommunaltekniken som yrkesverksamma i olika städer har och
jämföra med våra egna.
Delta i föreningens internationella arbete och nätverk
så kan du själv ta reda på om grönytorna är grönare i
andra länder!
Bo Bäckström
Ordförande Svenska kommunaltekniska
föreningen
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Samverkan gav
bättre belysning
ÅF Lighting i Göteborg fick för ett par år sedan ett uppdrag av Familjebostäder att titta över
vad som behövde göras på deras belysningsanläggningar inför Ekodesigndirektivets utfasning
av ljuskällor. Behovet var stort och kunskapen om det samlade beståndet dåligt.
Projektet avgränsades till att omfatta all utomhusbelysning
i bostadsområden med tillhörande parkeringsytor exklusive
parkeringsgarage.
Parallellt pågick ett arbete i bolaget för att sänka energikostnaderna. De båda projekten samordnades. En arbetsgrupp
tillsattes som bestod av områdesansvariga/fastighetsförvaltare,
miljövärdar, elektriker, en landskapsarkitekt som tillsammans
med energisamordnaren var beställare. Målet var att få fram en
produkt som var användbar för alla led såväl för planering av
nya områden, upprustning av befintliga områden samt löpande
drift- och underhållsarbeten.
Miljövärdarna, som ansvarar för belysningen i respektive
bostadsområde, fick till uppgift att göra inventeringen av
belysningen i sitt område. För att få en så enhetlig inventering
som möjligt utformades ett protokoll baserat på vanligast
förekommande stolpar och armaturer.
Inventeringen sammanställdes och tillsammans med LCCkalkyler utfördes beräkningar på energiåtgång i dagsläget och
besparingspotentialer. Kalkylerna baserades på i programmet
föreslagna armaturer för att få en så relevant bedömning som
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möjligt av kostnader respektive energibesparing. Besparingspotentialen var stor!
För att alla involverade skulle förstå de olika belysningslösningarna och skillnaden mellan olika typer av ljuskällor, hur
placeringen påverkar och inte minst vad bländande armaturer
kan åstadkomma, genomfördes provbelysningar i två olika
bostadsområden. Trots mörka kalla kvällar var dessa provtillfällen mycket uppskattade av alla närvarande och engagemanget var fantastiskt. Efter provbelysningarna fick också
gruppen en samsyn och förståelse för att det inte går att ha
en och samma lösning för olika bebyggelsetyper. Det som
fungerade bra i ett miljonprogramområde var helt fel på en
innergård i ett område med Landshövdingehus och vise versa.
Belysningsprogrammet blev ett gediget dokument som
behandlar alla aspekter av belysningsanläggningen. Vikten av
att de boende ska känna sig trygga i sin boendemiljö genomsyrar hela programmet. Energibesparingen är en viktig del
som kan finansiera delar av upprusningen och med en god
belysningsplanering kan trygga miljöer skapas samtidigt som
energiförbrukningen minskar.

TEMA UTEMILJÖ, BELYSNING, GRÖNYTOR

Ansvarsfördelningen tydliggjordes tillsammans med vikten
av underhållsplaner för att hålla anläggningen säker. Gränsdragningen mellan vad en miljövärd får göra och när en
elektriker måste tillkallas. Livslängder för de olika delarna
beskrevs för att tydliggöra till exempel hur viktigt det är att vid
upprustning av gårdar i gamla områden även byta belysningskabel som passerat bäst före datum jämfört med att gräva upp
nygjorda ytor för att laga fel på kabeln.
BELYSNINGSPROGRAMMET I PRAKTIKEN

Året efter belysningsprogrammet var framtaget skulle belysningen rustas upp i ett av miljonprogramsområdena, kvarteret
Bronssylen, i Västra Frölunda. Trots att originalanläggningen
hade uppgraderats till högtrycksnatrium upplevdes området
som mörkt och otryggt. Belysningen på fasad hade därför kompletterats med riktigt bländande (billiga) armaturer, bestyckade
med kvicksilverljuskällor. Den nya föreslagna belysningen följde
riktlinjerna i programmet och för att säkerställa förslaget
anordnades en provbelysning med beställaren, förvaltare och
miljövärd för området. Till denna kväll bjöds även de boende in
med möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.
I befintlig anläggning var alla trapphus försedda med rörelsedetektorer för att spara energi, även på entréplanet. En armatur
som enbart belyste entréporten kompletterad med flera bländande väggmonterade armaturer mellan entréerna utgjorde
gårdsbelysning.
I det nya förslaget placerades en armatur över entrén utanför
portiken för att ge ljus till gångytan utanför och till viss del
väggen vid sidan av porten. Med belysningen i trapphusentréerna fortfarande på rörelsevakt och den nya yttre belysningsarmaturen igång kändes det lite som att gå mot ett mörkt hål
när man närmade sig entrén. I stället för att komplettera med
ytterligare en armatur löstes det med att en av armaturerna i
trapphuset kopplades om till skymningsreläet som styr utomhusbelysningen. Helhetsintrycket blev att det nu såg mycket
mer välkomnande ut på gårdarna när entréerna lyste. Det
kändes tryggt att kunna se hur det såg ut inne i entrén innan
portlåset låstes upp och dörren öppnades.
Lekplatserna på gårdarna hade tidigare rustats upp och fick
i projektet ny belysning vilket gjorde att lekplatserna nu började
användas på eftermiddagarna även under årets mörka månader.
I området finns ett genomgående stråk som försågs med nya
stolpar och armaturer i befintliga lägen. Stolparna är förankrade
i taket på parkeringshuset som finns under, vilket gjorde det
omöjligt att till en realistisk kostnad justera placeringen.
Generellt så användes befintliga matningar i så hög grad som
möjligt för att hålla nere kostnaderna.
ÅF gjorde även detaljprojektering och det kompletta förfrågningsunderlaget som upphandlades av Familjebostäder. Under
entreprenaden svarade ÅF även för byggledningen, vilket var
ytterligare en kvalitetssäkring som visade sig vara lönsam för
beställaren.

Senare gjordes även en upprustning av ett kvarter i Kungsladugård, kvarteret Svärdsliljan, ett typiskt göteborgskt
Landshövdingehus med helt annan karaktär än det tidigare.
Här utfördes också provbelysningar på samma sätt för att
säkerställa förslaget. Dessa bostadsgårdar har mer karaktär
av park eller trädgård jämfört med miljonprogramsområdet.
Skalan och belysningsnivåerna är väldigt annorlunda. Med ny
belysning över entréer, ljussättning av ett träd och lekytan fick
gården ett eget uttryck på kvällen och ser inbjudande ut året
runt. På sommaren med all belyst grönska och på vintern
framträder de belysta elementen på ett helt nytt sätt.
I Kortedala har belysningsprogrammet legat till grund för en
stor planerad upprustning av den befintliga belysningen i ett
femtiotalsområde. Här har detaljprojekteringen skett i flera etapper
och kommer även att upphandlas för utförande i flera delar.
Dessa projekt visar tydligt att det helhetstänk som Familjebostäder valde att ta fram lönar sig i längden. Samarbetet
mellan ÅF och Familjebostäder har minskat startsträckorna i
projekten för att det redan finns en tydlig inriktning. Möjligheten att få vara med från ”ax till limpa” säkerställer dessutom
att det detaljförslag som tas fram av ljusdesigners och sedan
projekteras överensstämmer med den slutliga lösningen som
monteras på plats.
Text: Mona Hellman, belysningsingenjör ÅF Lighting
Foto: Familjebostäder och ÅF Lighting

BELYSNINGSPROGRAMMETS DELAR
DEL ETT HAR FÖLJANDE KAPITEL:
Människan och ljuset: som beskriver ljusets betydelse ur olika
aspekter och vikten av en väl genomarbetad belysningsplanering.
Teknik och belysningsdelar: beskriver olika belysningstermer, olika typer
av ljuskällor med dess karaktäristik och belysningsanläggningens ingående
delar.
Ekonomi, energi och miljö: här redovisas inventeringen både i stort och
per område, energiåtgång och energikostnad. Analyser efter olika LCC-kalkyler och möjlighet till besparingar och investeringskostnader.
Drift och underhåll: Ansvarsfördelning och vikten av dokumentation av
anläggningen. Vad som ska kontrolleras vid löpande översyn av anläggningen och hur ofta. Hur och vem som får göra tillfälliga installationer
till exempel julgransbelysning. Här beskrivs även underhållsbehovet i
ekonomiska termer.
DEL TVÅ BESKRIVER de olika bebyggelsetypernas karaktärer och historiska drag. Varje beskrivning har generella koncept som kompletteras med foton på tänkbara lösningar för förnyelse av de befintliga
förhållandena.
Bebyggelsetyperna som behandlas är:
Stenstaden • Landshövdingehus • Funkis •Femtitalsbebyggelse
Miljonprogrammet • Modern bebyggelse • Parkeringsplatser och
bostadsgator
DEL TRE är en ren armaturförteckning baserat på de olika bebyggelsetyperna. Förteckningen presenteras i separat häfte för att enkelt
kunna uppdateras eftersom teknikutvecklingen inom detta område
går med rasande fart.
Programmet finns att hämta på: http://www.sabo.se/Sidor/filer.
aspx?pid=1519&pw=hvrnws&file=Program+f%C3%B6r+utomhusbelysning%2C+Familjebost%C3%A4der+G%C3%B6teborg.pdf
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Sala kommun långt framme
med intelligent belysning
Sala Heby Energi Elnät AB har tecknat ett avtal som kommer att ge Sala kommun en ledande position
inom intelligent belysning. Fram till juli 2015 kommer cirka 5 000 gamla armaturer i gatubelysningen
att bytas ut mot nya intelligenta LED-armaturer, där varje enskild armatur kan övervakas och regleras
individuellt under hela dygnet. Projektet är det största i sitt slag i Europa och kommer inte bara att
minska elförbrukningen med 80 procent, det kommer även att öka trafiksäkerheten.
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Ny lösning minskar
elförbrukningen med
80 procent

och justera ljusstyrkan i var och en av de cirka 5 000 LEDarmaturerna. Därigenom kan vi skapa rätt ljus på rätt plats vid
rätt tidpunkt. Genom integrerad GPS och inbyggda energimätare
i varje LED-armatur kan vi dessutom övervaka och lokalisera
energiförbrukningen och diagnostisera eventuella avvikelser.
Därmed kan våra tekniker få ett exakt förhandsbesked om vilken
uppgift de ska lösa. Det kommer att spara arbetstimmar åt oss,
säger han.
STORA BESPARINGAR I SIKTE

Det råder en allt större press på kommuner att sänka
gatubelysningens energikostnader och koldioxidutsläppen
– utan att minska ljuskvaliteten eller äventyra trafikanternas
och invånarnas säkerhet. Sala blir nu en föregångskommun
med de senaste intelligenta LED-lösningarna. Fram till juli
2015 ska man installera ungefär 5 000 LED-armaturer från
Philips som kan styras individuellt under dygnet och året.
– I början tänkte vi mest på energibesparingen, men vi
insåg snart att överblicken och regleringen är minst lika
viktiga. Det gäller såväl de totala driftskostnaderna som
trafiksäkerheten och invånarnas trygghet, säger Kenneth
Mårtensson, VD på Sala Heby Energi Elnät AB.
Upphandlingen vanns av Philips med IntelligentCitysystemet, som kräver uppkoppling till GSM-nätet. Kenneth
Mårtensson lyfter fram fler fördelar utöver energieffektiviteten.
– Via GSM-nätet kan vi övervaka och reglera varje
enskild armatur. Det innebär att vi kan sitta framför datorn

Grundpelaren i projektet är den garanterat långa brinntiden och
låga energiförbrukningen tillsammans med ljusstyrningen, som
gör att själva utbytet är självfinansierat. Invånarna i Sala kommun
kan alltså se fram emot minskade kostnader, förbättrad belysning
och framför allt ökad trafiksäkerhet.
– LED-lamporna i sig ger betydande energibesparingar, men
det är framför allt de intelligenta styrfunktionerna som gör stor
skillnad. Räknar man på det så minskar IntelligentCity-systemet
elförbrukningen med cirka 80 procent. Och eftersom elförbrukningen utgör två tredjedelar av Sala kommuns totala belysningskostnader, kommer det att röra sig om stora besparingar, säger
Johan Lång, Country Manager på Philips Lighting Sverige.
– Men den stora fördelen är att Sala kommun snart kommer att
kunna optimera ljusstyrkan under dagens lopp, så att belysningen
hela tiden anpassas efter rådande väder och ljusförhållanden. Det
skapar en bättre och säkrare belysning i trafiken – samtidigt
som den lägre energiförbrukningen sparar pengar och minskar
koldioxidutsläppen.
LED-armaturerna håller på att installeras och beräknas vara
i full drift under hösten 2015.
Text: Louise Åkesson, Marketing Communication Manager
Foto: Annelie Sundin
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Jämställda utemiljöer
i förskola och skola
Hamnens förskola i Skelleftehamn är en av kommunens nybyggda förskolor och där ser vi exempel på integration av lekredskap i ”planerad miljö”.

I Skellefteå kommun arbetar många olika verksamheter med utemiljöer. Tidigare satt man för sig
själv och tittade på ritningarna i de olika förvaltningarna. Nu arbetar alla tillsammans i arbetsgrupper
för att skapa en samsyn när utemiljöer ska utformas.
Skellefteå kommun utvecklar sitt arbete med att
titta på förskolors och skolors utemiljöer ur ett
jämställdhetsperspektiv efter att ha fått 750 000
kronor i bidrag från Boverket.
– Det här är ytterligare ett steg för att göra
Skellefteå kommun ännu bättre säger Malin Segerlund,
utvecklingspedagog på skol- och kulturkontoret och aktiv i
kommunens genusnätverk. För att få fler unga barnfamiljer
att flytta till Skellefteå kommun är utbildning av hög kvalitet
mycket viktigt.
Skellefteå kommun har en vision om att vara en ”framsynt
tillväxtkommun, attraktiv att bo och leva i med målet att ha
80 000 invånare år 2030”. Unga barnfamiljer är den viktigaste
målgruppen att attrahera.
– I våra dialoger med vårdnadshavare framgår det att utemiljön är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna, säger Malin
Segerlund. Både vårdnadshavare och elever har synpunkter
på att utemiljön bör utvecklas och förändras, säger Malin
Segerlund.
MÅNGA ARBETAR MED UTEMILJÖER

I Skellefteå kommun är det tre olika förvaltningar inblandade
när utemiljöer ska utformas; samhällsbyggnad, support och
lokaler samt skol- och kulturkontoret. Skol- och kulturkontoret
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använder utemiljöerna, support- och lokaler underhåller
utemiljöer och samhällsbyggnad utformar utemiljöer.
Tidigare satt alla i de olika verksamheterna med separata
ritningar på sitt kontor för att utforma utemiljön. Nu arbetar
alla tillsammans när en utemiljö ska utformas. En arbetsgrupp
med representanter från de olika förvaltningarna ska tillsammans skapa en samsyn för hur jämställda utemiljöer för
förskola och skola ska utformas.
Verksamheternas utemiljöer ska kartläggas ur ett jämställhetsperspektiv genom att göra observationer på förskole- och
skolgårdar för att se hur barnen och eleverna leker, rör sig och
vistas på gården. Varje gång en utemiljö ska åtgärdas på något
sätt, så görs en kartläggning av den befintliga utemiljön om det
inte är gjort. Hittills har 13 förskolor med minst tre avdelningar
i kommunen bedömts utifrån exempelvis tillgång till ytor,
lekutrustning och växtlighet.
FÖRSKOLORNA SAKNAR VILDA ZONER

Det som kartläggningen visat hittills är att det till stor del
saknas träd och växtlighet även så kallade vilda zoner eller
lekbar vegetation på förskolornas gårdar. Utemiljöerna på
förskolorna saknar varierad topografi och är oftast en plan
gräsyta med lekutrustningar som exempelvis gungor och
klätterställning i små avgränsade öar utan att de är integrerade
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i utemiljöns landskap. Det finns mycket lekredskap i utemiljön
och god tillgänglighet. De flesta förskolorna har utsikt över
grönska och tillgång till gården från förskolans rum. Däremot
finns det liten möjlighet till omvärldsförståelse för naturens
skiftningar, växter och djur för barnen.
– Vi ska arbeta tillsammans i kommunen för att ta fram
goda exempel på utemiljöer, lekredskap samt skapa ett
arbetssätt som fungerar utifrån perspektivet jämställdhet och
som vi kan ta med oss till framtiden, säger Malin Segerlund.
Även barnen har involverats i kartläggningen. De har fått
beskriva sin utemiljö genom att rita teckningar och samtal har
förts om vilka som leker med olika saker på gården. Det som
kom fram var att pojkar cyklar och flickor gungar eller leker
i lekstugor. Barnen själva tyckte att det bästa med deras utemiljö
var gräsmattan. För där leker barnen tillsammans exempelvis
1, 2, 3 ost eller så gör pedagogerna olika ordnade aktiviteter.
FLER FLICKOR VÄLJER ATT STANNA INNE

När det gäller skolors utemiljöer har gruppen valt att göra en
fallstudie på Norrhammarskolan och Kanalskolan i Skellefteå.
Studien var avgränsad till utemiljön för årskurs 6–9 på
skolorna. En del av lärarna på Norrhammarskolan och Kanalskolan har deltagit och cirka 500 elever totalt.
– I studien framgick det även att ett jämställdhetsperspektiv
i skolan är viktigt för att hjälpa tjejer att ta plats, och att
arbetet med jämställdhet behöver förbättras, säger Malin
Segerlund. Det är ibland svårt att arbeta med jämställdhet, och
varken killar eller tjejer mår bra av att hamna i roller där de
förväntas bete sig på ett visst sätt, säger Malin Segerlund.
I samtal med lärare och elever på Norrhammarskolan och
Kanalskolan visade det sig att skolans utemiljö för årskurs 6–9,
mestadels används av killar som spelar fotboll, basket eller pingis.
Väldigt få elever är ute på rasten, eftersom det inte finns så
mycket att göra på skolgården. Det är i allmänhet svårt att
motivera eleverna att gå ut på rasterna. Studien visar att det är
elever i årskurs 6 och 7 som använder skolans utemiljö mest.
Elever i årskurs 8–9 är sällan eller aldrig ute på skolgården
under rasten.
– Vi har sett att fler elever väljer att stanna inne på raster,
säger Malin Segerlund och fortsätter:
– I större utsträckning gäller det flickor, men även pojkar.
Våra skolgårdar består i dagsläget av mest asfalt och på dessa
ytor spelar pojkarnavinnebandy eller fotboll. Flickorna väljer
antingen att stannavinne och hålla sig nära de vuxna eller stå
i klungor på gården och mest iaktta pojkarna.
Nyckelpersoner i kommunen och medarbetare i verksamheter
ska få kompensutveckling och inspiration för att skapa förståelse
och insikt om jämställdhet genom projektet. Ett mål med allt

arbete är att utveckla arbetssätt och metoder som ska användas
när utemiljöer ska skapas eller förändras.
Genom att bjuda in föreläsare, delta på konferenser och sedan
arbeta tillsammans i workshops ska medarbetare få möjlighet
att samtala och pröva sina värderingar mot varandra. Ett
material och en checklista ska tas fram och användas när utomhusmiljön är i behov av förändring och/eller vid nybyggnationer.
OLIKA KRITERIER I CHECKLISTAN

Checklistan ska innehålla olika kriterier såsom vegetation,
tillgänglighet med mera. Under varje kriterium finns en
beskrivande text för hur miljön ska vara utformad utifrån ett
jämställdhetsperspektiv för att vara säkra, trygga och stimulerande. Det säkerställer att perspektivet har beaktats och skapar
likvärdiga utemiljöer i kommunen.
– Som det ser ut idag förstärks traditionella könsmönster och
det finns litet utrymme till att vara eller göra det man vill vara
utan att behöva tänka på könstillhörighet, säger Malin Segerlund.
I oktober 2016 ska projektet slutredovisas och till våren
planerar arbetsgruppen i Skellefteå kommun att söka mera
pengar från Boverket för att genomföra konkreta åtgärder
i utemiljöer under 2017.
– Vi vill skapa utomhusmiljöer som lockar ALLA att vara
ute oavsett kön eller intresse, säger Malin Segerlund. Att det
finns lekredskap, miljöer och möjligheter för både flickor och
pojkar att delta på raster på lika villkor och med samma rättigheter. Att skapa jämställda utemiljöer i ett 1–16-års perspektiv
är en viktig del då vi tänker bygga framtidens F-9 skolor, där F
står för förskolan, säger Malin Segerlund.
Text: Mona Stenberg, informatör, Skellefteå kommun
Foto: Malin Segerlund

Orkesterns förskola i stadsdelen Sjungande dalen är en av kommunens
äldsta förskolor. Där har utemiljön fått ”växa till sig” med naturlig vegetation, där lekredskap med enkelhet kan bli integrerade bara genom att
bli placerade där.
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Hållbar vägekologi
i kallt klimat
Gröna avisningsmedel som tomatjuice och rester från vodkadestillering, ‘smarta’ plogbilar och vägbetong som isen inte kan fästa på – CESTiCC forskar på allt som kan minska USA:s beroende av vägsalt.
Center for Environmentally Sustainable Transportation in
Cold Climates (CESTiCC), är det enda av sitt slag i USA. Tre
universitet har inlett ett forskningssamarbete med producenter
och transportmyndigheter kring hållbar vägekologi i kalla
klimat. Man utvecklar och testar vägmaterial, avisningsmedel,
sensorer och datorprogram för snöröjning, halkbekämpning,

Från enkelt till avancerat. Dr. Shi på CESTiCC utvecklar såväl avisningsmedel från grönsakssaft, som dataprogram och vägbetong med nanopartiklar som förhindrar att isen fäster. Foto: Rebecca E. Phillips, CESTiCC/WSU.

vägdamm och olika former av viltpassager. Men den svåraste
utmaningen, enligt en av de forskningsansvariga, civil-, och
miljöingenjören Dr. Xianming Shi, är att öka medvetenheten
om varför forskningen behövs. Idag kostar snöröjningen i USA
cirka 19 miljarder SEK per säsong i direkta kostnader. Men
enligt CESTiCC: s beräkningar kostar snöröjningen ytterligare
47 miljarder SEK i skador på fordon, vägar och broar!
GRÖN HALKBEKÄMPNING

En stor bov i dramat är vägsaltet. Per säsong sprids 16–36 ton
salt per 1,6 kilometer fyrfilig motorväg i de nordliga delstaterna.
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På 50 år blir det blir 800–1800 ton salt – på knappt två
kilometer av alla tusentals mil av USA:s motorvägar. Städer
och landsbygd ej inräknat. En av fördelarna med de olika
typerna av vägsalt har varit ett relativt billigt inköpspris men
inför årets säsong upplevde USA en saltbrist som drev upp
priset med 15–30 procent. Och lägger man till de dolda
merkostnaderna är slutsumman inte billig.
Vägsaltet fräter inte enbart på den fysiska infrastrukturen,
det är ett miljöhot eftersom det inte är nedbrytbart. USA:s
miljöskyddsstyrelse larmade redan 2013 om förhöjda salthalter
i ostkustens grundvatten. I odlingsregioner är saltet ett direkt
hot mot huvudnäringen men något man tvingats balansera
gentemot trafiksäkerheten. I kanadensiska Niagara-regionen
ger Ontariosjön och Niagarafallen ett sommarklimat som är
perfekt för vin-, och fruktodlingar. På vintern däremot ger
samma närhet till vattenmassorna en så kallad Lake Effect,
där varm och kall luft möts och ger ett oberäkneligt väder med
isbildning, drivande snö och snöstormar. Vägsalt har tidigare
varit en förutsättning men numera blandar man sockerbetssaft
med saltlaken. Det har löst både miljöproblemet och sparat
pengar. Sockerbetssaft är fem gånger dyrare än vägsalt, men
det är så effektivt att det räcker med en spridning. På fem år
har man gjort en besparing på 60 procent.
Sockerbetssaft är det vanligaste gröna avisningsmedlet men
på CESTiCC experimenterar man med en rad andra växtbaserade produkter, exempelvis tomater och korn från vodkadestillering. Effekten beror på proportioner, väg-, och väderförhållanden men överlag är gröna alternativ mer kraftfulla och
klarar avisning ner till minus 25 medan saltets avisningsförmåga upphör vid minus tio. En ytterligare bonus med de gröna
medlen är att de verkar vara mindre attraktiva för vilt som
annars lockas ut att slicka saltet på vägarna.
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När resten av världen upplevt historiens varmast uppmätta vinter, har polarvirveln gett östra Nordamerika den kallaste. Månader av snöstormar,
isregn och kraftiga temperaturskiftningar har visat vägsaltets appliceringsbrister. Fallolyckorna har varit många. På CESTiCC analyseras merkostnaderna för dagens praxis. Foto: Anna Larsson Berke

På CESTiCC utvecklas också digitala hjälpmedel för att
effektivisera snö-, och isröjning. Förr fick man lita på ögonmåttet men när man kan se salt på vägbanan har man redan
applicerat för mycket. De flesta plogbilar har nu minst en
sensor på bilens undersida till hjälp. På ”smarta” plogbilar
och spridare sitter det flera stycken. Det gör att bilarna ute på
vägarna kan mäta aktuella luft-, och vägbanetemperaturer,
hur mycket salt som ligger kvar från tidigare, ismängd och
vägbanans friktion med mera. Till detta har CESTiCC
utvecklat en öppen programvara, Maintenance Decision
Support System, som kan göra prognoser från datan. Programmet
ger förslag på optimal applicering för aktuella förhållanden
men också möjlighet att testa effekterna av att använda andra
blandningar och vid nya förhållanden.
VÄGAR DÄR ISEN INTE ENS FÄSTER

I sitt labb ägnar Dr. Shi mycket tid vid sin "matberedare"
där han utvecklar recept för vägbetong som tål saltning och
maskinskador bättre än nu. Men målet är att minska behovet
av vägsalt radikalt och det kommer man närmare med
isresistent betong. Beståndsdelarna är än så länge en hemlighet
men genom att blanda i mikro-, och nanopartiklar har Dr. Shi
utvecklat ett ytlager som isen inte fäster på. Detta är lovande
inte minst för gångytor som i Nordamerika behandlas styvmoderligt och skördar tusentals falloffer varje år. Prepareringen
fungerar även på asfalt.
Vintern 2014/2015 i norra Nordamerika har slagit alla
rekord. För första gången sedan 1930 har Toronto vid Ontariosjön haft minusgrader varje dag i februari. På Ottawas kanal
har världens längsta utomhusisbana haft perfekt is flera veckor
längre än någonsin. Quebec drabbas av minst ett dussin isregn
per säsong men i år har lagret av is legat kvar över staden

längre. I varma delarna av Kalifornien, Alabama, Florida och
Texas har man överraskats av snökaos. I New York stängdes
all lokaltrafik och alla flyg in en dag i januari i väntan på en
potentiellt historisk snöstorm. Som tur var gick stormen förbi
mångmiljonregionen men begravde istället Boston i meterhöga snömassor som inte töat bort sedan dess. I St. Johns på
Kanadas atlantkust har man i år fraktat bort 20 000 lastbilslass snö, mot normalt 2 000. Snöröjningsbrigaderna jobbade
24 timmar om dygnet i över tre veckor. På två månader fick
staden 300 centimeter snö och mellan snöstormarna föll det
regn.
Nordamerika har upplevt ännu en extrem vinter som slukat
snöröjningsbudgeten flera gånger om och ytterligare underminerat USA:s redan katastrofalt eftersatta infrastruktur. Nya
metoder behövs. Så trots det tuffa ekonomiska läget kan de
senaste årens extrema vintrar föra något gott med sig, ett ökat
intresse för forskningen som Dr. Shi märker på konferenserna
han deltar på. CESTiCC har fått förnyade anslag för nästa år
och runtom i USA och Kanada har det börjat dyka upp
liknande utvecklingscenter.
Text: Anna Larsson Berke, frilansjournalist

FAKTA
• CESTiCC är ett samarbete mellan University of Alaska, Fairbanks,
Montana State University och Washington State University och
finansieras bland annat av US Department of Transportation.
• I USA och Kanada är vägarna till största delen av betong eftersom
det i USA är billigare att anlägga och håller längre. I Sverige finns det
idag bara 68 km betongväg men forskning om dess fördelar pågår
på Statens Väg-, och transportforskningsinstitut, VTI.
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Så tillämpar
du grönytefaktorn
Grönytefaktor för allmän platsmark gör det möjligt att skapa parker, torg och gatustråk som ger oss
ekosystemtjänster – flera stycken samtidigt. Med rätt utformning och placering i rummet kan gröna
och blå ytor skapa mer hållbara och attraktiva stadsmiljöer utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt perspektiv. Verktyget riktar sig mot stadsplanerare och arkitekter inom kommun som vill arbeta
med ekosystemtjänster i planeringen.
Världens städer står inför stora samhällsutmaningar och
Sveriges städer är inte undantagna. Klimatförändringarna,
förlusten av biologisk mångfald och bi-död är några utav dessa
direkta och indirekta utmaningar. Urbaniseringen är högre än
någonsin – allt fler flyttar till städer. FN förutspår att nästan
70 procent av världens befolkning kommer att bo i städer år
2050. Städer behöver planeras så att flera behov kan tillgodoses
samtidigt för att stå stadigt genom förändringarna. Välfärd och
tillväxt hänger på det. Verktygen att göra detta har väsentligen
förbättras genom senare års forsknings- och utvecklingsprojekt.
Grönytefaktorn mäter hur ekosystemtjänster – gratistjänster
från naturen för människor – produceras av naturens gröna
och blå miljöer. Bullerdämpning, luftrening och dagvattenhantering är tre ekosystemtjänster som är särskilt värdefulla i
stadsmiljöer. Det Vinnova-finansierade projektet C/O City har
arbetat fram en Grönytefaktor för allmän platsmark, det vill
säga för parker, gator, torg och annan mark som ägs och
förvaltas av kommunen. Med hjälp av Grönytefaktorn kan ytor
utformas så att de gynnar den biologiska mångfalden, dämpar
buller, tar hand om dagvatten, skapar ett bra mikroklimat,
gynnar pollinatörer och bidrar till olika sociala och rekreativa
värden – samtidigt.
Grönytefaktorn kommer ursprungligen ifrån Berlin, Tyskland
och introducerades i Sverige i samband med Bo01-mässan i
Malmö. Idag tillämpar såväl Malmö stad och Stockholms stad
Grönytefaktorn för kvartersmark – en grönytefaktor för
exploatörens mark där denna förbinder sig att skapa klimatanpassade, rekreativa gårdar som gynnar biologisk mångfald.
Grönytefaktorn för allmän platsmark bygger vidare på sin
föregångare och omfattar även pollination och buller. Målet
med den nya Grönytefaktorn är att skapa ett användarvänligt
och uppföljningsbart verktyg för kommunala stadsplanerare
och arkitekter som vill arbeta med ekosystemtjänster i sin
planering.
TILLÄMPNING

Grönytefaktorn för allmän platsmark kan tillämpas på flera
planeringsskalor – allt ifrån fördjupad översiktsplan till
enstaka, större detaljplaner. Grönytefaktorn har egenskaper
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både i form utav ett verktyg för planering och uppföljning,
men även som en metod för kartläggning, kvantifiering och
värdering av ekosystemtjänster. Verktyget tillämpas tidigt i
planprocessen. I markanvisningen definieras vilken Grönytefaktor som ska uppnås, och under planeringsfasen används
verktyget för att gestalta stadsmiljöer så att dessa lever upp till
kravet. När Grönytefaktorn togs fram var ett syfte att den ska
gå att använda på flera olika platser oavsett geografi och med
utgångspunkt i det område den tillämpas på. Verktyget är
därför utformat så att det ska kunna användas såväl i Malmö
som i Stockholm. Bäst lämpad är den för miljöer där grönblå
strukturer saknas och behöver förstärkas, till exempelvis före
detta industriområden som omvandlas till nya stadsdelar.
Här bidrar Grönytefaktorn sannolikhet till en ”netto-vinst”
i ekosystemtjänster. Exploatering i miljöer där en stor andel
naturmark tas i anspråk är på motsvarande sätt mindre lämpliga
eftersom förlusten utav ekosystemtjänster kan vara större än
vinsten, vilket ger en nettoförlust av ekosystemtjänster.
IDENTIFIERA OCH BERÄKNA

Grönytefaktorn för allmän platsmark är ett Excel-baserat
verktyg som går ut på att mäta arean av olika gröna och blå
ytor och deras ekosystemtjänstlevererande delytor. Ytorna
kan benämnas som huvudytor. Delytorna – som kallas för
kvaliteter – innebär att en huvudyta kan beräknas flera gånger,
helt eller delvis, och därigenom samla mer poäng ju fler
kvaliteter denna har. Det finns ett trettiotal kvaliteter som är
kopplade till fem olika ekosystemtjänster: biologisk mångfald,
pollination, klimatanpassning (mikroklimatreglering och
dagvattenhantering), bullerdämpning samt rekreation, hälsa
och kultur. Areor förs in i färdiga tabeller
Först mäts den faktiska arean av en huvudyta. Det kan vara
allt ifrån en park, våtmark eller del av större skogsområde till
en damm, gatuplantering eller ett grönt tak. Sedan mäts arean
av de olika kvaliteterna som finns inom ytan utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv. Det kan till exempelvis vara pollinatörsgynnande yta (kvalitet under pollination), bullerdämpande
yta (kvalitet under bullerdämpning) eller bevarad, viktig biotop,
spridningsväg eller kärnområde (kvalitet under biologisk
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GYF=

ekoeffektiv yta
den allmänna platsmarkens yta

Lövskugga

Upplevelse

Illustration: Daniel Larsson, WSP

Rofylld miljö

Viktig biotop
Vattenkontakt
Dagvattenhantering
Multifunktionella ytor - ekosystemtjänster i stadsnatur.

mångfald). Till varje huvudyta och kvalitet finns en beskrivning av kriterier och avgränsningar för att ge vägledning om
när något får räknas som en kvalitet och hur denna ska
beräknas. Vid framtagningen av verktyget har utgångspunkten
varit att rita ut och beräkna huvudytor och kvaliteter utifrån
ett tvådimensionellt perspektiv – ett ”ovanifrån”– sätt, till
exempel med hjälp av grafiska informationssystem (GIS). Djup
och höjd måste hanteras särskilt, därför finns det tre sätt att
rita ut och beräkna ytor på.
RÄKNA UT GRÖNYTEFAKTORN

Huvudytornas faktiska area översätts direkt till en poäng.
Kvaliteternas areor viktas mot en individuell faktor som avgör
poängen. Faktor 3 innebär att kvaliteten får en poäng som är
tre gånger större än dess faktiska area. Poängen från kvaliteterna
sammanställs med poängen från huvudytorna till en totalsumma, detta är den ekoeffektiva ytan. Grönytefaktorn, GYF,
får man genom att dividera den ekoeffektiva ytan med den
allmänna platsmarkens yta.

som vattenskador på grund av översvämning drastiskt minska
om närmiljön utformats att hantera dagvatten. För stadsplanerare innebär den bättre förutsättningar för att skapa alla dessa
mervärden samtidigt. En möjlighet är att överklaganden i
planprocessen och inkommande klagomålsärenden kan
minska, vilket spar resurser. Att ytor görs multifunktionella
innebär samtidigt att de är yteffektiva. Till skillnad från de
flesta tekniska lösningar kan gröna och blå ytor utformas så att
de löser flera problem och skapar fler möjligheter samtidigt.
Därmed ökar Grönytefaktorn möjligheten att både bygga tätt
och skapa fungerande stadsmiljöer. Utifrån ett politiskt
perspektiv ökar möjligheten att ta välgrundade beslut i och
med den höga konkretiseringsnivån och tydlighet i när
verktyget ska tillämpas. Inte minst höjer verktyget kompetensen och kunskapen om ekosystemtjänster hos alla som berörs
utav verktyget.
HUR GRÖNYTEFAKTORN TAS VIDARE

A, A2

GRÖNYTEFAKTORNS BETYDELSE

Grönytefaktorn för allmän platsmark
skapar attraktiva och multifunktionella
stadsmiljöer. Lövskugga varma
sommardagar, fågelkvitter, porlande
bäckar och groddjursrika dammar är
ett verktyg för att skapa värden både
för natur och människa. Uppskattningsvärde för boende och besökare
har potential att bli betydligt högre
med Grönytefaktorn. För byggherrar
innebär det att deras projekt blir allt
mer attraktiva vilket ger konkurrensfördelar i såväl markanvisningstävlingar och försäljning. För förvaltare
innebär det en högre andel nöjda
boende som vill bo kvar och värnar om
sin närmiljö i högre grad. Samtidigt
kan risken för ekonomiska förluster så

A används för huvudytor så som en park, sjö eller ett
grönt tak. Arean bestäms av den faktiska ytan. A2 är
motsvarigheten till A med skillnaden att den används
för att rita ut kvaliteter inom A ytor. Även här bestäms
area av kvalitetens faktiska yta.

B, B2
B används för smala, linjeformade huvudytor så som
diken och bäckar samt för vertikala ytor som inte ”syns”
ovanifrån sett, till exempel gröna väggar. I fallet med en
bäck bestäms arean av den utritade längden. I fallet
med en grön vägg mäts dess bredd och sedan multipliceras denna med känd höjd för att erhålla arean. B2
är den motsvarande typen av beräkningsyta som B fast
för kvaliteter inom såväl B och A ytor. En park (A-yta)
kan till exempel ha ett grönt rörelsestråk som går
igenom den (B2-kvalitet).

C, C2
C används för punktobjekt som får en schablonarea.
Det kan till exempel användas för träd eller andra
objekt vars area kan skilja sig. C2 motsvarar C fast
används för kvaliteter. Denna kan användas inom
såväl C och A-ytor, till exempel ett gatuträd (C) som ger
lövskugga (C2) eller ett viktigt pollinatörsobjekt (C2)
som finns i en park (A) är två exempel.

Grönytefaktor för allmän platsmark
efterfrågas starkt (finns nu tillgänglig som PDF på C/O citys hemsida
www.cocity.se tillsammans med
andra projektresultat). Både
Stockholms stad och Malmö stad
jobbar nu vidare med att implementera den i kommande projekt. Verktyget förväntas få stor spridning på
flera håll. C/O City har ansökt om
att få fortsätta i en steg 3-fas till
Vinnova för att vidareutveckla framtagna metoder, verktyg och modeller,
däribland Grönytefaktorn för allmän
platsmark. Det hindrar dock inte från
att använda den redan nu (kvarstående
arbete är att vikta faktorer).
Text: Felicia Sjösten, miljöplanerare på
Ekologigruppen (tidigare miljöförvaltningen, Stockholms stad). Kontaktperson
Christina Wikberger, miljöförvaltningen
Stockholms stad
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Grönytefaktor á la Göteborg
Kan grönytefaktormodellen utvecklas till det bättre genom en kontextanpassning? Det var en av
huvudfrågorna i ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
i Alnarp. Projektet pågick under hösten 2014 och resulterade i en rapport med titeln En kontextanpassad grönytefaktor.
I samband med att våra städer växer har också utvecklingen
av de tätbebyggda områdena hamnat allt mer i fokus. Som en
följd av detta har det tagits fram flera olika verktyg för att bidra
till en hållbar utveckling av stadsmiljön. Ett av de verktyg som
under de senaste åren fått allt större spridning kallas för
grönytefaktormodellen. Den introducerades i Sverige för drygt
15 år sedan, i samband med byggandet av Bo01-mässan i
Malmö. Under de senaste åren har den börjat användas i allt
fler städer och i samband med det även utvecklats efter de nya
användarnas önskemål och speciella förutsättningar. Grönytefaktorn är alltså inte längre en enda modell, utan flera olika
modeller som går under samma namn.
Grönytefaktorn tillämpas fortfarande i Malmö, men det är
en uppdaterad version av modellen från Bo01 som idag
används inom ramen för Miljöbyggprogram syd. Andra städer
som använder sig av någon form av grönytefaktor är bland
annat Stockholm, Oslo och Helsingfors. Grönytefaktorn
bygger på att olika typer av ytor värderas efter de funktioner
(ekosystemtjänster) de bidrar med till utemiljön. Ytorna utgör
i sin tur grunden för grönytefaktorberäkningen. Det vanligaste
är att modellen värderar ytorna utifrån vilka funktioner de
bidrar med för biologisk mångfald och dagvattenhantering,
men det går också att värdera ytorna utifrån andra aspekter.
HÖGRE KRAV I TÄT MILJÖ

I regel får bebyggda och hårdgjorda ytor 0 poäng medan ytor
som grönskar eller bidrar med öppet vatten ges högre poäng (i
de flesta modeller runt 1,0). Även andra gröna inslag värderas,
så som träd, gröna tak och klätterväxter. Metoden innebär att
ju tätare en byggherre väljer att bygga, desto högre blir också
kraven på att kompensera med olika åtgärder på och mellan
husen för att öka mängden grönska och på så sätt nå upp till
den eftersträvade grönytefaktorn. Syftet är att garantera en viss
kvalité på utemiljöerna utan att för den skull behöva detaljstyra
val och möjligheter för dem som ska utforma miljöerna.
Under början av 2014 publicerade Göteborgs Stad sin grönstrategi för en tät och grön stad, där de bland annat planerar
Miljöbyggprogram syd är ett verktyg som används inom Malmö och Lund för att
främja en ekologiskt hållbar inriktning vid byggnation av främst bostäder och
lokaler på kommunal mark.

1
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för att börja använda en grönytefaktor även i Göteborg. Exakt
hur detta arbete ska utformas utvärderas av en grupp inom
kommunen och det var som ett led i denna utvärdering som
samarbetet med SLU startade. Målet för projektet var att med
utgångspunkt i den grönytefaktor som används i Miljöbyggprogram syd ta fram en modell som är anpassad efter de mål
och förutsättningar som finns i Göteborg.
NÖDVÄNDIG UTVECKLING

Finns det då behov av ytterligare en version av grönytefaktorn?
Går det inte bara att välja en av de varianter som redan finns?
Svaret på den frågan bör bli att det finns ett behov, eftersom
att det under de drygt 15 år som gått sen grönytefaktorn först
introducerades har framförts en hel del kritik mot modellen.
Kritiken har handlat om allt från hur ytorna värderats till
bristen på kontextanpassning. Det är därför naturligt att fortsätta se över hur modellen kan utvecklas innan den börjar
användas i nya sammanhang. Det utvecklingsförslag som
tagits fram tillsammans med Göteborgs Stad riktar främst in
sig på tre punkter. Att modellen ska: 1) vara platsanpassad,
2) inkludera fler miljöaspekter och 3) baseras på en så bra
vetenskaplig och väldokumenterad grund som är möjligt.
Det har också varit viktigt att se till att modellen blir enkel
att använda, speciellt då sex olika miljöaspekter inkluderats
(biologisk mångfald, buller, dagvatten, lokalklimat, luftkvalité
och rekreation). Därför har också mängden ytor begränsats
till 18 stycken.
Modellen har hållits enkel för att den ska förbli överskådlig
och användarvänlig. Ett enkelt upplägg signalerar också att
modellen är inriktad mot att ge en översiktlig bedömning av
hur ”grönt” eller hållbart ett urbant område är och att den inte
är någon helhetslösning. Modellen är inte framtagen för att
dimensionera dagvattensystem eller bullerskydd, eller att
utforma bra lekmiljöer. Däremot kan den ange en kompassriktning så att vi vet att vi är på väg mot en mer hållbar stad.
Text: Karin Emanuelsson, landskapsingenjör och Jesper Persson, docent
i landskapsplanering
Fotnot: Rapporten hittar du på http://pub.epsilon.slu.se/11780/1/emanuelsson_k_
persson_j_150120.pdf

I HUVUDET PÅ ...

Välkommen
till Norrköping
”I blickfånget, vid Drottninggatan intill Carl-Johans park
ser ni stadens nya entré med hotell Svea och bostadskvarteren
Rodga och Mässingen. Stanna till vid torget, ta en kopp
kaffe medan barnen leker i vattenspelet.
I anslutning till kaféet kan ni beskåda en permanent
utställning om ett av Norrköpings mest kända besöksmål –
kaktusplanteringen – som planteras varje år i Carl-Johans
park på andra sidan Drottninggatan.
Ta er även tid att promenera längs Rodgagatan förbi de nya
bostadskvarteren. Här finns en klassisk innerstadsmiljö med
modern arkitektur och ombonade gröna innergårdar. I slutet på
gatan möter ni Saltängsparken, en oas för lek och rekreation.”
Ovanstående inleder stadsplanen för gamla busstorget mitt
emot järnvägsstationen i Norrköping. Det tycks säkert från
håll att stadsplanering inte kan degraderas till marknadsföring. Men. Precis som inom andra kompetensområden
råder mycket fikonspråk att plöja igenom för gemene person.
Då kan det vara bra att knåpa ihop en mer säljande text
och bild för förståelsen av vad stadsplaneringen i slutändan
ska leda till.
När jag skriver detta har jag och några till precis avslutat
ett juryarbete för en markanvisningstävling inom kvarteret
Rodga som beskrivs i krämartexten ovan. Spännande.
Jag har förmånen att driva flertalet markanvisningstävlingar i Norrköping. I den lilla skalan har vi med hjälp av
tävlingar lyckats höja intresset för kvalitativ arkitektur med
utgångspunkten i att stadsmiljön är viktig för allas trivsel.
Vinnarprojekten i två av tävlingarna, Katscha (byggherre
IBAB, arkitekt Wartiainen/Reppen) och Väv (byggherre
ED bygger drömmar AB, arkitekt Spridd) är på gång att
realiseras och det i närtid. Mumma. Det kan tyckas fjuttigt
att vara så insnöad på arkitektur och jo, det kanske det är.
Men ändå, de flesta tycker nog att deras stadsmiljö ska tas
omhand och utvecklas. Stadsmiljöns kvalitet är ju givetvis
lika viktig vid byggprojekt som inte besitter arkitektonisk
kvalitet. Det är tyvärr inte en självklar utgångspunkt, utan
kvantiteten (antalet bostäder, kvadratmeter, etcetera) är
allenarådande som parameter i fler och fler projekt. Kanske
införande av arkitekturpolicys i kommuner runt om i
landet medför en grundnivå för stadsmiljökvaliteten.

Det vore sjyst. I
Norrköping arbetar
stadsarkitekt Karin
Milles Beier med
en arkitekturpolicy.
Ni som vill lyssna till henne tycker jag
ska komma på stadsarkitektdagen 2015 som går
av stapeln 8 maj.
”Välkommen fru statsminister, det måste kännas stort
att åka hem till Norrköping från Rosenbad på bara 50
minuter – första turen med Ostlänken – fantastiskt. Klipp
bandet så sticker vi iväg för att se allt det nya Norrköping
kan erbjuda utmed Motala ström.”
Staten ska bygga ny järnväg och knyta samman södra
Sverige med höghastighetståg. För oss som är delaktiga
nu och framåt är det givetvis inspirerande. I Norrköping
ska innerstaden växa. Det kräver stadsplanering. Efter
gemensam översiktplan tillsammans med Linköping har
Linda Apelgren med medarbetare på stadsbyggnadskontoret
startat upp ny översiktsplan för staden. I kölvattnet har
NEXT Norrköping introducerats som epitet för stadens
innerstadsutveckling som bland annat Ostlänken banar
väg för. Först ut är Inre hamnen. 2 000 bostäder med
närhet till nya mötesplatser och upplevelser intill strömmens vatten.
Det är nog så att allmänna platser har ett uppsving.
Fler barn i staden och fler unga på kaféerna. Staden som
upplevelse och evenemangsplats. I Norrköping är omvandlingen av Strömparken med fisktrappa/bäck, vackra perennplanteringar och lekplats en formidabel succé (arkitekt
Tyrens, Grander/Heidesjö). I senaste arkitektur presenteras
trappan som den nya mötesplatsen. En böljande sådan är
snart invigd i Hörsalsparken. AQ Arkitekter, Joakim
Malmqvist, ser ut att ha gjort ett gediget arkitektarbete.
Jaha – har jag sagt något av vikt? Både och. Det finns
annat som är viktigt (som att Vita Hästen spelar om en
SHL-plats, att titta på Anders och hans fiskeprogram på
barnkanalen eller försöka förklara för sjuåringen hur en
IS-man resonerar). Men det är en annan krönika.
Martin Heidesjö, Planarkitekt i Norrköping
Ledamot i Sveriges stadsarkitektförening
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Rosengårdsstråket
knyter ihop Malmö
Rosengårdsstråket är ett gång- och cykelstråk som sträcker sig
mellan Rosengård och Station Triangeln i Malmö. Nya platser
längs stråket har byggts för att öka tryggheten och möjligheterna
för Malmöborna att välja Rosengårdsstråket som mötesplats
och som transportlänk. Viktigt i utvecklingen av stråket har varit
engagemanget från boende och verksamma i Rosengård,
framförallt från områdets ungdomar.
I arbetet med Rosengårdsstråket ingick dels en upprustning av gång- och
cykelbanan mellan Rosengård och Triangeln samt anläggandet av ett antal
mötesplatser längs stråket. En del av projektet var att, tillsammans med områdets
ungdomar, göra om en helt vanlig parkeringsplats till en mötesplats. Under
utvecklingsperioden (2010–2013) genomfördes flera testarrangemang på
parkeringsplatsen, både för att testa ytan och för att uppmärksamma de boende
på att något skulle hända. Ungdomar, mestadels unga kvinnor, fick planera och
genomföra arrangemang som hållbarhetsfestival, julmarknad och filmvisning.
Första året drev en brukargrupp Rosens Röda Matta för att se till att platsen
fylldes med aktiviteter. Tanken är att det ska vara en yta för både spontana
möten och ordnade arrangemang.
STORT ENGAGEMANG

Ytterligare en parkeringsplats längs stråket har gjorts om till det som idag är
Örtagårdstorget. Torget fungerar både som en vardaglig mötesplats och som
marknads- och arrangemangsplats vid speciella tillfällen.
Ett stenkast från torget ligger kvinnokooperativet Yalla Trappan, som bland
annat driver en lunchservering. Där har utemiljöerna uppgraderats med sittplatser,
belysning och grönska.
Under projektets gång har Rosengårdsbor, föreningar, konstnärer, arrangörer
och lokalt näringsliv engagerats i platsernas utveckling och kring hur stråket
har kunnat göras mer levande och attraktivt. Förutom de beskrivna platserna
har mindre stadsodlingar också blivit till längs stråket.
Anders Dahlbäck, landskapsarkitekt hos Malmö stad, gatukontoret var
projektledare för Rosengårdsstråket och tycker att det varit en lärorik resa och
att det finns mycket positivt att hämta i dialogprocessen. Men det har också
krävt mycket tid och engagemang av projektorganisationen.
– Vi hade förmånen att föra dialog med samma grupp under en lång period,
vilket var mycket positivt då vi lärde känna varandra och fick en gemensam
vokabulär, säger Anders. Hela processen har varit fylld med inspirerande
samarbeten. Både inom Malmö stad, med de boende i området, med ungdomarna
och med konsulter och entreprenören. Det har varit en bra process med bra fart
hela tiden.
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Planerna är att stråket ska stärkas med Culture Casbah
samt en ny tågstation.
Målet med projektet var att knyta
samman delar av staden där det
mentala avståndet var större än det
fysiska och att samtidigt skapa
mötesplatser som gör det trevligt att
både vistas, gå och cykla längs stråket.
En viktig del av projektet var just att
skapa dessa platser tillsammans med de
som bor och vistas längs stråket. Rosens
röda matta byggdes med stort inflytande
från unga kvinnor i Rosengård och
Örtagårdstorget designades med hjälp
av såväl boende som bazaarägare.
– Jag tycker att vi, tillsammans med andra förvaltningar
inom Malmö stad, har varit med och försökt, och till viss del
lyckats, starta ett engagemang för stadsbyggnadsfrågor och
medborgarinflytande i stadsdelen, säger Anders Dahlbäck.
– En utmaning är att få till ett fortsatt engagemang för
våra allmänna platser i staden så de verkligen används. Vare
sig det handlar om stadsodling som i Enskifteshagen, eller en
aktivitetsyta som Rosens röda matta, behövs ett engagemang
från brukarna. Hur vi skapar detta engagemang och lockar
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malmöborna att ta sin stad i anspråk är en spännande uppgift
vi har framför oss, säger Anders Dahlbäck.
Planerna är att stråket ska stärkas med Culture Casbah, ett
22 våningar högt, nytt landmärke i Rosengård, med bostäder,
affärslokaler och utsiktstorn, samt en ny tågstation längs
kontinentalbanan i anslutning till Rosengård.
– Jag tror att detta tillsammans med fler bostäder längs delar
av stråket skulle göra mycket gott för Rosengårdsstråket och
den mentala distans som finns till Rosengård, säger Tobias
Starck, landskapsarkitekt hos Malmö stad, gatukontoret som
var delprojektledare för Örtagårdstorget.
Text: Annika Blomquist, kommunikatör Malmö stad
Foto: Tomaz Lundstedt

FAKTA
I mars tilldelades Rosengårdsstråket Nöjesguidens pris i kategorin
Mötesplats. Varje år delar tidningen ut pris till de bästa initiativen
och kulturförbättrare i Malmö och Lund. Motiveringen löd: ”Detta
projekt har engagerat människor från hela Malmö, som tillsammans
skapat mötesplatser och ändrat stadsbilden. Rosengårdsstråkets 2,5
kilometer tar oss med en varm hand från Triangeln till Rosengård och
ingen är gladare än vi att detta finns.”

Är vi på väg att skrota
kulturmiljöbegreppet?
När man i Gävle kommun i dagarna har samråd för ett planförslag där man på en liten, trång tomt,
alldeles intill kulturreservatet Gamla Gefle, tillåter uppförandet av ett 32 våningar högt höghus, så
kastas i ett enda slag det senaste halvseklets utveckling av synen på kulturarvets roll i samhällsplaneringen, liksom allt vi verkat för under dessa år, över ända, skriver Erik Nordin, arkitekt och före
detta länsantikvarie.
Under hela min karriär som byggnadsvårdare och antikvarie
det vill säga från början av 1970-talet fram till idag, har
budskapet varit att nu arbetar vi med kulturmiljöer. Vi
begränsar oss inte längre som förr till monument, byggnadsminnen och kulturminnen. Efterhand har också lagstiftning
och begreppsapparat anpassats till detta nya synsätt, nu senast
förra året, när Kulturminneslagen bytte namn till Kulturmiljölagen. Den kanske tydligaste signalen om detta vidare
synsätt var när Naturresurslagen med Riksintressen år 1987
introducerades för att på ett mer övergripande sätt värna om
kulturmiljön – och för att skydda de mest framträdande
kulturmiljöerna. Fokus skulle nu, hävdade man, inte längre
ligga på enskilda hus utan på att värna hela kulturmiljöer,
inte bara mot rivning utan mot förvanskning på andra sätt,
till exempel genom successiva förändringar i miljöns karaktär.
Och kanske framför allt genom exploateringar av mer
påtagligt slag. Sådana som inte inordnar sig i miljöns
allmänna karaktär och skala, som trafikleder och överexploateringar i och i närheten av den skyddsvärda miljön. Implementeringen av det nya synsättet har inte gått fort. Men att
förändringen inneburit en utveckling av sättet att arbeta med
kulturmiljöer aktivt och integrerat i samhällsplaneringen tror
jag att alla vi som verkar i branschen är överens om.
När man i Gävle kommun, min hemstad, i dagarna har
samråd för ett planförslag där man på en liten, trång tomt
belägen alldeles intill kulturreservatet Gamla Gefle, tillåter
uppförandet av ett 32 våningar högt höghus, så kastas i ett
enda slag det senaste halvseklets utveckling av synen på
kulturarvets roll i samhällsplaneringen, liksom allt vi verkat
för under dessa år, över ända. I planförslaget skriver kommunen – ”Gamla Gefle som stadsbyggnadskaraktär bedöms dock
inte ta någon skada av den föreslagna bebyggelsen”. Jag
undrar hur många som håller med dem när de ser bilden på
skyskrapan torna upp sig i änden av den åldriga, slingrande
kullerstensgränden?
Kulturreservatet Gamla Gefle är den del av staden som
överlevde stadsbranden 1869 och tillkom, bland annat via
statligt ingripande, som en motreaktion mot den riksbekanta
och sällsynt konsekvent genomförda saneringen av Söder på

1950- och 60-talen. Och det blev en tidig och uppskattad
manifestation av begreppet kulturmiljö i stadsplaneringen.
Med den argumentation kring begreppet kulturmiljö som
Gävle kommun använder i det aktuella planförslaget för man
på ett skrämmande sätt nivån på diskussionen tillbaka till
den som gällde när södersaneringen inleddes, då det enda
hus som ansågs värt att bevara på Söder var Söderhielmska
gården. Ja, förutom slottet förstås.
Om det nu planerade höghuset varken bryter mot stadsbyggnadskaraktären i Gamla Gefle eller orsakar denna någon
skada, ja då har begreppet kulturmiljö, åtminstone såvitt jag
ser det, i realiteten avskaffats och gjorts betydelselöst.
Begreppet kulturmiljö kan då aldrig mer användas i argumentationen om hur Gävle stad ska utvecklas. Och ett drygt
halvsekels utveckling av synen på kulturarvets roll i samhällsplaneringen är utraderad.
Det finns sannerligen hot mot det byggda kulturarvet på
många håll i Sverige idag. Med detta projekt tar Gävle ändå
en föga klädsam tätposition när det gäller att gynna exploatörernas kamp för att misstänkliggöra kulturmiljöer och
kulturvärden, och utmåla dem som det största hindret mot
utveckling och framåtskridande.
I just detta fall blir detta så sällsynt uppenbart. Planen är
en exploatörs enögda argumentation för sin sak. Analysen
av konsekvenserna för andra intressen lyser helt med sin
frånvaro. Vilka blir till exempel de långsiktiga effekterna av
att just den här exploatören får sin vilja fram? Hur stor skada
tar andra intressen, enskilda som allmänna? Vill Gävle bli
staden där den för besökare kanske mest intressanta stadsdelen Gamla Gefle får ett komplement som alltid syns och
dominerar, som fastnar på bilden av staden? Ett komplement
som när det är nytt och fräscht möjligen för vissa människor
signalerar utveckling och modernitet. Men som snart, mycket
snart, i stället kommer att signalera konflikt, bristande helhetssyn, kommunal slapphänthet, ja kanske rentav skandal?
Text: Erik Nordin Arkitekt, f.d. Länsantikvarie och ständig ledamot av
Svenska byggnadsvårdsföreningen
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Vintersim gör utemiljön
levande året runt
– Har man börjat fortsätter man. Det är hemskt att gå i, det är som att gå till sin egen avrättning. Men
när man kommer upp får man en sådan endorfinkick att man bara vill ha mer. Men det är bättre än
andra droger, säger Lars Westerlund, ordförande i föreningen ”Mörkrets och kylans glada vänner”. Det
handlar om vintersim, att simma utomhus i nollgradigt vatten. Ett evenemang som satt Skellefteå på
kartan, och som får skellefteborna att trivas – oavsett om man själv simmar.
På sommaren kryllar det av festivaler, marknader och andra
större och mindre evenemang runt om i Sverige. Stadens
allmänna platser sjuder av liv med turister och uteserveringar.
Varje dag finns det alltid någon lokal händelse som lockar
besökare. På vintern går vi i ide. Nästan, i alla fall. Hur kan
vi ändra på det? Hur får vi en mer levande stad året om?
GRÖNYTA ELLER VITYTA

I norra delen av Sverige täcks marken av snö och is många
månader. Det känns därför lite fel att enbart kalla vår
parkmark för ”grönytor”. Vi skulle lika gärna kalla dem för
”vitytor”, och se dem som jämställda tillgångar vare sig det
är sommar eller vinter. Någonting unikt att visa upp för
besökare, men även för att öppna ögonen på de som bor där.
I sökandet efter upplevelser är det lätt att missa det man har
framför ögonen.
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Jokkmokks vintermarknad har i över 400 år dragit storpublik.
Kiruna har sitt berömda ishotell som lockar besökare från hela
världen. Östersund aktiverar sina invånare med konceptet
”Vinterparken” där Storsjöns is förvandlas till ett smörgåsbord
av upplevelser. I Luleå har man de två senaste åren spelat
klassisk musik på is-instrument i en stor igloo. Vilhelmina har
sin årliga vinterfestival ”Wilhelmina Winter Weekend” med
bland annat mästerskap i isstolpsittning(!), och i Skellefteå
sågar man upp en simbassäng i älvens is.
SIMMA 25 METER I MINUS 34 GRADER

Vintersim är en populär sysselsättning i många nordliga
länder. I Ryssland, de baltiska länderna och inte minst i vårt
grannland Finland. I Sverige för den en undanskymd tillvaro.
Det vill medlemmarna i föreningen ”Mörkret och kylans glada
vänner” ändra på. I minus 34 grader hölls 2012 de första

öppna Skandinaviska mästerskapen i Skellefteå. Ett 40-tal
tappra simmare trotsade den extrema kylan och tävlingen fick
stor medial uppmärksamhet. Tävlingen har sedan blivit årligt
återkommande och 2015 hade deltagarantalet mer än femdubblats. Nio länder fanns representerade i startlistorna.
Vintersimmet lockar besökare från när och fjärran och ger
Skellefteborna något att längta efter varje år. Även om man
inte simmar. Runt tävlingarna växer andra vintriga aktiviteter
upp. Två år i rad har ”Vinterbion” visat film på en duk gjord
av snö. I år var det tävlingar i både snöänglar och barncurling.
Målet är att vintersimmet ska växa till en hel vinterfestival
lika populär som sommarens stadsfest.
STADSPLANERA FÖR ”VITYTOR”

Vad krävs då av kommunal stadsplanering för att skapa
förutsättningar att anordna evenemang på vintern? Området
måste vara tillgängligt. Det måste finnas en planering för var
man lägger snön, hur man halkbekämpar och var belysningen
är placerad. Skapa naturliga skydd för nordanvinden och insyn
för den låga vintersolen. För några år sedan gjordes Bryggar-

backen, sluttningen ner mot älven i Skellefteå centrum, om.
En gradäng och en brygga i trä kompletterar grässlänten och
området har blivit en mycket uppskattad och välbesökt plats
sommartid. Den visade sig också bli en utmärkt läktare för
vintersimmet. Ännu mer perfekt i sin utformning hade Bryggarbacken kanske blivit om man hade planerat för att den skulle
användas även på vintern!?
Men även om god samhällsplanering är en viktig förutsättning för att kunna genomföra evenemang, så får man inte
glömma att attityden är nummer ett. Kommunen har ett stort
ansvar som smörjmedel och kullager. Se till att drivna personer
kan få möjlighet att förverkliga sina ”galna” idéer. Vintersimmet
är ett exempel på hur vi kan utnyttja att vi lever på en plats
med ett härligt varierat klimat och fyra årstider. Något som är
få förunnat om vi ser det ur ett globalt perspektiv. Så vilken
blir nästa galna idé att förverkligas? Vad kan du i din kommun
hjälpa till att skapa? Ge idéerna plats!
Text: Fredrik Ekefjärd, Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun
Foto: Olaf Schneider
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Så fick NCC
politikerna i sin hand
Under Almedalsveckan 2012 lanserade NCC rapporten ”Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen.”
I den påstås att det tar två år att bygga hus i Tyskland och tio år i Sverige (från idé till färdigt hus).
Det påståendet är långt ifrån så allmängiltigt som det verkar eftersom det grundas på endast ett tyskt och
ett svenskt byggprojekt, där dessutom det svenska bygget är avsevärt större och mycket mer komplext.
Reinfeldt så här i Svenska Dagbladet: ”Processer som i andra
Men budskapet från NCC slog igenom med kraft i media och
länder kan ta ett eller två år kan i Sverige ta tio år. Det säger
i politiken och fick stort inflytande på diskussionen om plan- och
sig självt att det inte går att få ihop kalkylerna, och det säger
byggprocessen som fördes i slutet av förra regeringens mandatperiod.
byggarna till oss.”
Bara några veckor efter Almedalen agerade socialdemokraSenare lade regeringen fram ett lagförslag som innebar långtternas dåvarande bostadspolitiska talesperson Veronica Palm
gående begränsningar av kravet på detaljplan. Bara i fall där
tillsammans med nuvarande finansministern Magdalena
det förelåg risk för betydande miljöpåverkan skulle byggnation
Andersson megafon åt NCC. I en debattartikel i Svenska
behöva föregås av detaljplan.
Dagbladet 2 september föreslog de snabba förändringar i
Plan- och bygglagen med hänvisning till Almedalsskriften,
”det som tar upp till tio år i Sverige från idé till färdigt hus
MEDVINDEN TOG SLUT
bedöms av NCC ta två år i Tyskland.”
Men den samsyn mellan NCC och regeringen om den tyska
När Peter Wågström, VD och koncernchef på NCC
bygglagstiftningens företräden som tydligt uttryckts i ett och
intervjuades i tidningen FastighetsVärlden i november
ett halvt år, räckte inte ända fram. Medvinden för NCC tog slut
2012 beskrev han resultatet av utspelet under
när regeringens förslag togs upp till behandling
FRÅN IDÉ TILL
Almedalsveckan så här: ”Vi lanserade idén om
i civilutskottet.
FÄRDIGT HUS
§ 34 i Almedalsskriften i somras och sedan dess
Utskottet föreslog i sitt betänkande våren 2014
Detaljplanen för Beckomhar det snackats mycket. Majoriteten lutar åt
att riksdagen skulle rösta nej till förslagen; att
berga etapp 1 baseras på ett
samma håll som vi – modellen (den tyska, reds
begränsa kravet på detaljplan att tillåta en ökad
program för hela sjukhusanm) kommer att vara en viktig parameter för att området som var klart
delegering från kommunfullmäktige till till exempel
hösten 2001.
få fart på byggandet och snabbt ge fler bostäder.”
byggnadsnämnder av antagandet av detaljplaner att
GENOMSLAG FÖR NCC

Byggkoncernen blev bönhörd några dagar senare,
när regeringen i ett tilläggsdirektiv gav enmansutredaren Lars Magnusson i uppdrag att utreda
hur processen från idé till färdigt hus skulle
kunna kortas rejält. Viktigt i uppdraget var att se
över gällande krav på detaljplan och bygglov i
plan- och byggprocesserna, det vill säga att söka
anpassa plan- och bygglagen efter den tyska
bygglagstiftningens § 34 som i vissa fall gör det
möjligt att bygga utan föregående detaljplanering.
Det förefaller som om politikerna dittills
reservationslöst godtagit NCC:s påståenden om
tidsåtgången i de svenska plan- och byggprocesserna och på den inslagna linjen fortsatte också
till exempel förre statsministern Fredrik Reinfeldt.
På vårkanten 2013, några månader efter regeringsuppdraget till Lars Magnusson, uttalade sig
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Samma år ingick Locum,
Stockholms läns landstings
fastighetsbolag, avtal med
NVB-bolaget om försäljningen av Beckomberga och
NVB-bolaget började arbeta
med sin idé till bebyggelse.
På byggherregruppens initiativ startades arbetet med
en strukturplan.
I augusti 2003 godkändes
programmet och strukturplanen.
Av plandokumentationens
tidsangivelser framgår
vidare att klartecken för
start av detaljplanearbetet
gavs dagen efter det att
programmet godkänts.
2006 07 10 vann planen laga
kraft.
2006 12 07 beviljades det
första bygglovet. Detta
avsåg 31 radhus som stod
klara 2007.

vissa planbestämmelser – främst rörande utformning
– ska upphöra att gälla när genomförandetiden för
detaljplanen gått ut.
Så blev det också.
Men hur kunde ett så dåligt underbyggt påstående
som NCC:s få reservationslös uppbackning av media,
av opinionsbildare och av den politiska makten.
Det verkar som att ingen av alla dem som uttalade
sig och som uppfattade ”två år i Tyskland, tio år
i Sverige” som en sanning, verkligen hade läst
Almedalsskriften.
För i den framgår tydligt att underlaget för
den långtgående, generaliserande slutsatsen om
skillnaden i projekttid mellan Tyskland och
Sverige baseras på NCC:s erfarenheter av två
bostadsbyggen, ett i respektive land.
Projekten är inte namngivna i rapporten, men
beskrivs som likartade. Det svenska bygget påstås
ha tagit tio år att genomföra, varav plantiden var

Veg Tech

två år. Det tyska bostadsprojektet hade en genomförandetid på
två år och plantiden var fyra månader. Enligt rapporttexten
ingick i jämförelsen även ett finskt NCC-bygge. I genomförandetid hamnade det ungefär mitt emellan det tyska och det svenska
projektet.
När Stadsbyggnad hösten 2014 frågar NCC vilka byggprojekt
man har jämfört med varandra får vi veta att det tyska projektet
avser uppförande av 52 radhus i Berlin och att det svenska bygget
utgörs av den första etappen av ny bostadsbebyggelse på den
tidigare sjukhusfastigheten Beckomberga i Stockholm.
Genom att rapporten beskriver de båda byggprojekten som
”likartade” bör avsikten rimligen vara att projekten ska uppfattas ha jämförbara förutsättningar men i själva verket finns
det få gemensamma nämnare.
De tyska radhusen byggdes i kvarter planerade för och redan
bebyggda med bostadshus med all infrastruktur på plats. NCC
var ensam byggherre och bygget ingick inte i ett utvecklingsprojekt.
Exemplet Beckomberga är den första utbyggnadsetappen i
omvandlingen av hela det gamla sjukhusområdet till bostadsområde. Ett gigantiskt projekt som hanterar 44 hektar mark med
många kulturhistoriskt värdefulla miljöer. På sikt ska här rymmas
omkring 900 nya bostäder, handel, service, skolor och dagis.
Den första etappen omfattade nybyggen av radhus/parhus,
punkthus samt ombyggnad av befintliga bostadshus med
sammanlagt 160 lägenheter. Därtill kom ny infrastruktur,
ledningar och gator, som var byggherrens ansvar.
NCC delade byggherreansvaret med Veidekke och Besqab.
Flera byggherrar på samma objekt anses allmänt vara en faktor
som komplicerar och fördröjer genomförandet.
Vidare fanns det krav på att genomförandet av Beckomberga
etapp 1 bevarade och skyddade sjukhusområdets kulturhistoriskt
värdefulla byggnader, likaså dess fornlämningar och höga
naturvärden. Inom Beckomberga finns naturområden med
tydliga spår av inlandsisens avsmältningsförlopp. De är skyddade
genom att staten har utsett dem till riksintresse för den vetenskapliga naturvården.
Det är inte rimligt att hävda att Beckomberga-projektet och de
tyska radhusen är likartade. Men det gjorde NCC.
Text: Bitte Nord, frilansjournalist

KOMPLEXITETEN
Beckombergaprojektets extraordinära förutsättningar och de många
intressen som måste tillgodoses framgår av förteckningen över deltagare i programarbetet:
• Stadsbyggnadskontoret
• Locum
• Gatu- och fastighetskontoret
• Bromma stadsdelsförvaltning
• Miljöförvaltningen
• Stadsmuseet
• Stockholm Vatten AB
• Birka Energi AB

• AB Storstockholms lokaltrafik
• Topia Landskapsarkitekter
• Naturvårdsbyrån Orback AB
• Trädvårdsgruppen
• Tyréns InfraKonsult AB
• White Arkitekter AB
• Koinberg AB
• Nyréns Arkitektkontor AB
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NCC avfärdar kritiken
I en kommentar till artikeln om Almedalsskriften 2012 tillbakavisar NCC kritiken mot att de använt
tidsåtgången för två byggprojekt som den enda grunden för långtgående, generaliserande
slutsatser om byggtider i Sverige och i Tyskland.
Vi återger genmälet, som är skrivet av Mattias Lundgren,
NCC House, i sin helhet med de refererade avsnitten från
olika forskningsrapporter i kursiv stil. Genmälet lyder;
– NCC exemplifierade svensk kontra tysk (och finsk)
tidsåtgång med faktiska projekt. Dessa avspeglar väl situationen
i respektive land enligt NCCs mångåriga erfarenhet från
många planprocesser – möjligen är det tyska exemplet extremt
i lång och tidskrävande planprocess. Att slutsatsen är svagt
underbyggd är direkt felaktigt.
Till stöd för NCC:s ståndpunkt citerar Mattias Lundgren
korta avsnitt ur några studier från Stockholms universitet
och KTH samt hänvisar till andra högskolearbeten som
berör ämnet.
Ur rapporten från SNS ”Nya regler för ökat bostadsbyggande
och bättre infrastruktur” av KTH-professorerna Göran Cars,
Thomas Kalbro och Hans Lind.
Sammanfattningsvis kan konstateras att plan- och tillståndsprocessen helt klart uppfattas som ineffektiv och tidskrävande.
Det kan exemplifieras med data från Stadsbyggnadsbenchen – en
sammanslutning av åtta kommuner i Stockholmsregionen – som
redovisar tidsåtgången för drygt 150 detaljplaner från aktiv
projektstart till dess att planen vinner laga kraft, inklusive ”väntetid” innan projektet aktivt startar. Där framgår att tidsåtgången
för ”normalplanen” (medianvärde) är 2,5 år. Samtidigt kan
konstateras att tidsvariationen är stor – från några månader till
cirka tio år.
Masteruppsats från KTH ”Planprocessen – En nulägesanalys: Kommuners och exploatörers åsikter kring planarbetet”. Studien granskade sju detaljplaner i olika delar av
Stockholms län.
Den bostadsbrist som råder i bland annat Stockholm påverkas
av långa planprocesser som kan sträcka sig upp till fem år eller

mer… Resultatet av studien visar att tidsåtgången för de utvalda
planprocesserna varierar mycket. Med initieringstiden inräknad
varierade tidsåtgången mellan 29 och 84 månader fram till
antagandet.
Uttalande av Chalmersdoktoranden Lisa Bomble på Lerums
Kommuns hemsida. I Danmark tar en planprocess i genomsnitt
tre år. I Sverige sju år.”
En examensuppsats från KTH som visar på tidsskillnader
Tyskland–Sverige.
Studentuppsats av kulturgeografen Aina Larsson vid Stockholms universitet ”Tidsaspekter på planprocessen. Jämförande
fallstudier av Tyskland och Storbritannien.”
Ur ”Effektivare planprocesser-Detaljplanering för en växande
stad” kandidatuppsats av Mattias Woldu och Sven Wolf,
företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet.
Även vid tidigare kvantitiva externa studier som genomförts
av detaljplaneprocessen går det att konstatera att detaljplaner inte
verkar nå upp till de av Stockholms stad konstaterade normaltiderna om 18 månader (Graner, 2005, s. 88). Snarare verkar
det vara runt 2,5 år som är normaltiden i ytterstaden och 5,5 år
för innerstaden.
– Vi har alltså erkänt kompetenta forskare, en doktorand
från Chalmers och handledda examens/masteruppsatser från
KTH och Stockholms Universitet som säger samma sak som
vi, summerar Mattias Lundgren.
Men frågan är om det verkligen är det som de gör.
Text: Bitte Nord, frilansjournalist

Redaktionen bad Gösta Blücher, adjungerad professor i fysisk planering
vid Blekinge Tekniska Högskola att kommentera artikeln om NCC samt
NCC:s kommentarer samt fördjupa och bredda problembilden kring
bostadsbyggandet i Sverige. Se artikeln sid 27-28.

§34 I TYSK LAGSTIFTNING
Byggkoncernen NCC förordar en bygglagstiftning enligt tysk modell för
att få fart på bostadsbyggandet. I Tyskland är detaljplanering inte ett
ovillkorligt krav i alla sammanhang. Bygglov kan beviljas ändå
enligt den numera mycket omtalade § 34, vilket enligt svenska
anhängare drastiskt förkortar tiden från idé till färdigt hus.
Förutsättningarna för att kunna tillämpa § 34 är att byggprojektet ligger
i tätort och inom sammanhängande bebyggelse och att det anpassas till
omkringliggande hus. Vidare är § 34 formulerad så att syftet med den
framför allt tycks vara att underlätta byggnation på lucktomter.
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Överklagandemöjligheterna av ett § 34-bygglov är begränsade till risken
för att riktvärden för buller kommer att överskridas eller att den lovgivna
bebyggelsen utgör ett hot mot den befintliga bebyggelsens användning.
Det svenska anhängare sällan talar om när § 34 – och med den förknippade
friheten – hyllas är att Tyskland till skillnad från Sverige har översiktliga,
kommuntäckande planer som är juridiskt bindande. Tiden det tar att
arbeta fram sådana planer finns sällan med i beräkningarna när tyska och
svenska byggtider jämförs med varandra.

Bostadsbyggande,
NCC och PBL
Bostadsbyggandet är en krisbransch. Inte i den meningen att företagen som ägnar sig åt bostadsbyggande är hotade av ekonomiska svårigheter; utan i den meningen att bostadsbyggandet långt
ifrån tillfredsställer samhälleliga mål. Det verkar som om man i diskussionen om bostadsbyggandet
har glömt den totala omstöpning av dess förutsättningar som krisen på 1990-talet innebar.
Då avvecklades den statliga bostadspolitiken. Det skedde under
Bildtregeringen 1991–94, men under de 12 år med socialdemokratisk regering som följde därefter fanns inga ambitioner att
göra bostadsfrågan till en rikspolitisk angelägenhet. Den bostadspolitik som hade bedrivits under hela efterkrigstiden fram
till ödesåren på 90-talet hade syftat till att med statliga och
kommunala insatser stöda både utbudet och efterfrågan på
bostäder. Så hade också Sverige under 50 år utvecklats från
ett land med bostadsnöd till ett av länderna med högst och
jämnast fördelad bostadsstandard.
Sedan åtskilliga år står vi i en situation med stora problem
att tillfredsställa bostadsefterfrågan för stora delar av befolkningen – det gäller, som bekant, nybildade unga hushåll och
hushåll med små eller måttliga ekonomiska resurser. Samtidigt
överflödar tidningssidorna av bostäder att köpa för dem som
kan betala.
VILJA ATT FÖRÄNDRA

Det är i den situationen Stefan Attefall tillträder som bostadsminister 2010. Attefall visar en aktningsvärd vilja till förändringar och tillsätter fler utredningar än någon kan hålla reda
på, men låter sig i allt för hög grad påverkas av den problembeskrivning som de stora byggföretagen tillhandahåller. NCC
ett av de ”fyra stora” företagen, har under Almedalsveckan tre
år i rad redovisat recept för att komma åt problemen i bostadssektorn. En del förslag är intressanta – jag ska återkomma
till dem, men Attefall ägnar hela sin heta vilja till de förslag
som rör förändringar i planprocessen, som om den vore det
avgörande hindret för ett bostadsbyggande som tillfredsställer
de grupper som idag står utanför bostadsmarknaden.
ÄPPLEN OCH PÄRON

Det som väckt störst uppmärksamhet är den jämförelse mellan
bostadsprojekts ledtider i Sverige och Tyskland som NCC gick
ut med i Almedalsveckan 2012. Inte bara Attefall högg på betet,
men som Bitte Nord visar i artikeln härintill jämför NCC äpplen
och päron. NCC:s kommentar på kritiken berör inte kärnan
utan refererar andra uttalanden om långa processer i Sverige.
Det är nog så att tiden mellan idé och inflyttning många

gånger är jämförelsevis lång i Sverige, men det handlar inte om
den lagreglerade processen utan det är initialskedet som ofta
drar ut på tiden. ”De inledande faserna är av stor betydelse för
hela planprocessen och delvis avgörande för hur lång tid ett
projekt tar”, skriver utredare från Nordregio i en studie av
planprocesserna i de nordiska länderna med utblick också
mot Tyskland. (Nordregio 2013:1) Det är den tid från idé till
förverkligande som faller utanför den lagreglerade planprocessen
som ger de långa ledtiderna.
När det gäller den lagreglerade planprocessen avviker tiderna
obetydligt mellan de skandinaviska länderna. I Tyskland tar
det däremot avsevärt längre tid för att få fram en detaljplan.
Utredarna från Nordregio konstaterar om Tyskland att ”tiden
för detaljplaneprocessen ökat till att idag ligga på omkring tre
till fem år för de enklaste och omkring fem till tio år för de
processer där komplexiteten är större. Alternativet finns att
göra fler och fler förfaranden genom § 34, det vill säga utan
samrådsprocess, om detta kan anses vara förenligt med ett
decentraliserat demokratiskt projekt.” En anmärkning värd
att notera vid jämförelser med Tyskland.
STOCKHOLMSFOKUS

I Sverige har diskussionen i stor utsträckning utgått ifrån
Stockholmsförhållanden. I många sammanhang när det gäller
stadsbyggande är Malmö bättre på att hantera frågorna. I
Malmö uppskattas tiden från startanmälan till att en detaljplan vinner laga kraft till cirka 1,5 år. Om planprocessen löper
utan problem och konflikter kan handläggningen genomföras
på ett år. (Nordregio 2013:1)
Malmö har också effektiviserat den besvärliga initieringsfasen. I Malmö har man arbetat med ”startblocket” som ett
viktigt verktyg för att förankra detaljplanprocessen i ett tidigt
skede och undvika osäkra planeringsförutsättningar i den
formella delen. (Nordregio 2013:1)
En anledning till att initieringsfasen tar relativt sett längre
tid i Sverige är den svaga ställningen för den översiktliga
planeringen. Även om arbetet med översiktsplaner har ökat i
många kommuner på senare tid, lider systemet av att planerna
saknar juridisk status. Detta i förening med att detaljplanerna
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forts. Bostadsbyggande, NCC och PBL
har – i strid med lagens intentioner – utvecklats till mycket
detaljerade ”frimärksplaner” bidrar starkt till att den process
som föregår den lagreglerade planprocessen blir svårhanterlig.
Genom den ändring i regeringsformen som trädde i kraft
2011 så är det numera möjligt att ge kommunerna rätt att ha
bindande bestämmelser i översiktliga planer. Det skulle alltså
vara möjligt att låta till exempel Fördjupade översiktsplaner
(kalla dem gärna områdesplaner) innehålla bestämmelser om
den framtida markanvändningen, som skapar trygghet för
fortsatt projektering och skär av möjligheterna för överklaganden. Dessa planer måste då vara överprövningsbara. Till
skillnad från Attefalls förslag om slopat detaljplanekrav skulle
en sådan reform innebära orubbat medborgarinflytande och
bibehållen rättssäkerhet.
KRITIK MOT ÖVERKLAGANDE

Den långa överklagandeprocessen är också måltavla för
kritiken. Det finns anledning erinra om historien. Före 1960
fastställde Kungl. Maj:t (det vill säga regeringen) alla detaljplaner.
Då fanns ingen att överklaga till. 1960 fick länsstyrelserna
mandat att fastställa planer och då öppnades möjligheten att
överklaga till regeringen. Med PBL 1987 fick kommunerna
rätt att själva fatta planbeslut. Det blev då möjligt att överklaga
först till länsstyrelsen och sedan till regeringen. Så fick Sverige
på tafsen i Europadomstolen för att det inte fanns någon domstol i hanteringen av planer. Då blev det nödvändigt att öppna
för överprövning av regeringens beslut i regeringsrätten.
Nu har regeringen och regeringsrätten ersatts av Markoch miljödomstolen respektive Mark- och miljööverdomstolen
med en liten ventil till Högsta domstolen. Är denna ständiga
tillväxt i överklagandemöjligheterna befogad? Genom övergången från regeringen till domstol har lagstiftarna markerat
att överprövningen är juridisk och inte politisk, vilket var
bakgrunden till den tidigare instansordningen. Den reform
som idag skulle väsentligt korta tiderna för överklagandehantering vore att slopa länsstyrelserna som överklagandeinstans.
NCC har med detta på sin lista över önskvärda reformer. Jag är
böjd för att ge dem rätt. Länsstyrelsens roll som överklagandeinstans är inte glasklar. Den har som regel bundit upp sig i
samrådsskedet och skiljer i handläggningen inte på sina olika
roller.
Det finns alltså reformer av planprocessen, som är värda att
övervägas. De löser dock inte bostadssektorns viktigaste fråga.
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Hur ska få bostäder som är tillgängliga för de grupper som
idag står utanför bostadsmarknaden?
Byggkostnaderna har rasat i höjden de senaste 20 åren. En
barnfamilj med genomsnittlig inkomst betalade då 30 procent
av sin inkomst efter skatt för en nybyggd hyreslägenhet – idag
måste barnfamiljen pytsa upp 40–45 procent (von Platen,
Samfundet S:t Eriks årsbok 2014). De stora byggföretagen
(NCC med flera) har övergått från att vara entreprenörer till
att vara byggherrar, som bygger bostadsrätter för försäljning.
Deras ansvar för kostnadsutvecklingen är inte ringa, men
även kommunerna har bidragit. NCC anger att 70 procent
av kostnadsökningen beror på markkostnaderna och moms.
Kommunerna har fått ett eget intresse av att hålla uppe prisnivån. Jag möter ofta argumentet från kommunala företrädare
att om inte vi tar ut höga kostnader för marken så går pengarna i
stället i byggarnas fickor. Bostäderna säljs ändå till marknadspris.
HELT ANDRA TAG KRÄVS

I Almedalsskriften från 2013 redovisar NCC det finska
”HITAS”. Ett system där Helsingfors kommun, som stor
markägare, tillhandahåller mark på förmånliga villkor. I
gengäld begär man en prisreglering på det boende som byggs.
Den aktör som planerar att bygga med högst kvalitet till ett
fastställt pris vinner. En typ av konkurrens som stimulerar
innovativt byggande. Hitas-lägenheter är tillgängliga för alla
och efterfrågan är stor då de ligger långt under marknadspris.
Även priserna för vidare försäljning är reglerade. Syftet med
regleringen av hyra och bostadspris är att stadens subvention
ska komma de boende – inte byggbolagen – till del.
De bostäder som byggs idag riktar sig till ett begränsat
segment av bostadssökande. De representerar inte dem som
idag står för inflyttningen till storstäderna. De unga välutbildade utgör mindre än 5 procent av befolkningstillskottet.
Vid sidan av födelseöverskottet (40 procent) så är det migranter
som tidigare bott på annan ort som utgör det stora tillskottet
av boende i storstadsområdena.
Även om det finns reformer som förbättrar planprocesserna
är det helt andra tag som krävs för att lösa problemen på
bostadsmarknaden i Sverige.
Text: Gösta Blücher, adjungerad professor i fysisk planering vid Blekinge
Tekniska Högskola

NY
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Träbroar
Vill du lära dig mer om inspektion och
förvaltning av träbroar? Låt SP lära dig!
Vi kan träbroar.
Utöver forskning bedriver vi uppdragsverksamhet mot
Trafikverket, kommuner och teknikkonsulter.
Vi hjälper bl.a. till med
• Utbildning av förvaltare och inspektörer
• Huvudinspektion inför slut- och garantibesiktning
• Specialinspektion och skadeutredningar
• Anpassning av underhållsplaner
• Tillståndsklassning och registrering av skador i BaTMan
För mer information, kontakta
Per-Anders Fjellström, telefon: 010-516 62 32
eller mejla din förfrågan till trabroar@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts vision är att vara en
internationellt ledande innovationspartner. Vi skapar värde
och hållbar utveckling för näringsliv och samhälle genom att
bidra med kompetens och nytta inom hela innovationsprocessen.
SP ägs av svenska staten via RISE Research Institutes of Sweden

STELLA

En enkel
lösning på
ett stort
problem

Hållbar design
Permanent Pothole Repair är en permanent
asfaltslagningsmassa för lagning av potthål och
beläggningssprickor bredare än 10 mm.
®

Lagningen är permanent och blir körbar direkt.
Kontakta oss för mer info.

Gläntan Skällandsö, Vittaryd · Tel. 0370-472 00
info@pekuma.se · www.pekuma.se

Smekab producerar och marknadsför produkter för
avspärrning, cykelmiljö och möblering i offentlig miljö.
Vi drivs av att skapa säkra, funktionella och bekväma miljöer
där människor färdas och vistas. Våra produkter som är
gjorda för att tåla daglig användning utgör idag ett naturligt
inslag i stads- och parkmiljöer runt om i Skandinavien.
Vi erbjuder stilrena kvalitetsprodukter med hög funktionalitet.
Hållbar design med svensk tillverkning.

www.smekab.se

Stadsbyggandets tjänsteman
Klas Thorén var tidigare vice ordförande i Svenska Kommunaltekniska Föreningens styrelse och är nu kansliansvarig. Han är också pensionerad från yrkeslivet med 38 års erfarenhet från stadsplaneringen i Stockholm.
Redaktionen bad Kajsa Althén att intervjua Klas Thorén om utvecklingen av tjänstemannarollen.
I Stockholm är ett av de senaste
decenniernas största och viktigaste
stadsbyggnadsprojekt på väg att gå
i kaputten. Inte till följd av tekniska
problem, den stora komplexiteten,
de omfattande kraven på samordning med landstinget kring kollektivtrafiken eller med de många
kommunerna västerut längs Mälaren
som Västerås och Köping. Nej, nya
Slussen är på väg att bli ett haveri
som stadsmiljöprojekt, som nytt
stadsrum av hög kvalitet för nya
generationer i decennier framöver.
Projektet som borde blivit något
extra, kan nu bara bli det som går
att samla ihop av den ursprungliga
planen.
ENTYDIGA KRAV

Nu börjar det också bli möjligt att
blicka tillbaka och se var det gick fel.
Flera vägval har funnits i processen,
men ett stiger fram som helt
avgörande: politikernas entydiga
krav på tjänstemännen att inför
plansamrådet 2010 plocka upp ett
ratat tävlingsförslag ur papperskorgen
och göra det till bästa val i tjänsteutlåtandet. Fördelar lyftes upp och
brister tonades ner, samtidigt som
kvaliteterna i det förslag tjänstemännen velat förorda beskrevs
mycket styvmoderligt.
Allt mer uppgivna, ledande
tjänstemän kunde något år senare,
när invändningarna efter samrådet
växte till en proteststorm konstatera
att det var politisk ideologi och inte
fackkompetens/kvalitet som skulle
komma att forma det nya stadsrummet, landskapsbilden runt Mälarens
möte med Östersjön.
– Demokratin är trots allt det
bästa system vi känner till, sade de
då överkörda med en samfälld suck.
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– en yrkesroll i förändring
riskerar att skapa leder det till nya risker för demokratin. En
Men är den beslutsprocessen ett utryck för demokrati?
En längre tillbakablick visar att det inte stämmer. Klas Thorén, ökad lyhördhet hos politikerna för önskemålen från bygg- och
fastighetsbranscherna leder till förhoppningar om en ökad
väg- och vattenbyggare från KTH, sitter på 38 års erfarenhet
tillväxt som knyts till nya hotell, gallerior och kontorsbyggen.
av arbete med stadsplaneringens olika sidor i Stockholm.
Samtidigt minskar den ekonomiskt mindre intressanta bostadsEfter pensioneringen kan han se sina erfarenheter i relation
produktionen med en överhettad marknad och stigande priser
till situationen för dagens yngre kollegor.
som följd.
– Det är under 1980- och 90-talen som politiseringen av
I kölvattnet följer också de politiska påtryckningar som ökar
tjänsteutlåtanden tilltar allt mer, berättar han. Men vi var
antalet avsteg från PBL för varje år. Exemplet med länsstyrelsen
länge noga med att inte politisera, lägga in värderingar. Det
på Gotland som ville bevilja bygglov som
var politikernas sak att värdera de
"Det är under 1980- och 90-talen stred mot strandskyddet åt en bankdirektör
underlag som byggde på professionell
med hänvisning till hans ekonomiska
saklighet, de litade på oss och klarade
som politiseringen av
betydelse är ett fall, ett annat när både
av att stå för avvägningarna och de
tjänsteutlåtanden tilltar allt mer." kommun och länsstyrelse i Kalmar nu
politiska besluten själva. Det förekom
låter ett bygglov inom riksintressebåde återremisser och uteblivna bifall till
området Kvarnholmen stå i strid mot den nyligen antagna
kontorets förslag.
detaljplanen.
– De förtroendevalda har fått makten för att lösa problemen,
Politikens ökande inflytande redan i tjänstemannaleden
det ansvaret måste de vara rustade för att ta, understryker
riskerar att leda till mer korruption, men också till protester.
Klas Thorén. Fram till för några decennier sedan var det vi
tjänstemän som ”ägde” tjänsteutlåtandet, och det är en modell Solna har under ett antal år, då bland annat planeringen av
Friends arena var aktuell, drabbats av stora problem med
jag ännu tror på, inte minst ur demokratisk synvinkel.
personalrekryteringen sedan den ena tjänstemannen efter
den andra sökt sig till andra jobb.
AVPROFESSIONALISERING
– Riskerna för mutor och bestickning är ett viktigt skäl
Stadsplaneringens ökande politisering möjliggörs också genom
till att vi måste slå vakt om den sakliga, professionella tjänsterekryteringen av chefstjänstemän.
mannaberedningen inom stadsplaneringen, säger Klas Thorén.
Partierna kan behöva hitta nya jobb åt avsatta politiker
Ett oförvitligt tjänstemannavälde är en viktig garant mot en
efter valen och chefsjobb inom olika förvaltningar kan både
lösa de problemen och stärka politiseringen. Resultaten blir att växande korruption, men också för att politiker skall klara av
att försvara samhällsintresset generellt.
avprofessionaliseringen tilltar bland tekniker och stadsplanerare
liksom inom andra yrkesgrupper som jurister och utredare när
resultaten av arbetet börjar likna politiska beställningar.
– När politiker kommer in som förvaltningschefer har de
med sig både politiken och sina sociala och ekonomiska
nätverk. Det är en svår och grannlaga uppgift att lämna rollen
som politiker och beslutsfattare för att leverera beslutsunderlag
som baseras på saklighet, kompetens och kvalitet, påpekar
Klas Thorén.
Erfarenheterna av chefstillsättningar bekräftas av aktuell
forskning. En undersökning vid Södertörns högskola lyfter
fram ”den moderna hybriden”, den politiska tjänstemannen
som i samband med politiska maktskiften eller vid andra
tillfällen behöver bytas ut. Ett exempel är Magdalena Bosson
i Stockholm, moderat borgarrådssekreterare som efter valet
2002 flyttades över till gatu- och fastighetskonoret där hon
blev miljöstrategisk chef, därefter gick vidare till trafikkontoret
och strax före valet 2014 av regeringen utnämndes till ny
överdirektör på länsstyrelsen i Stockholm.
Den avtagande professionalismen hos olika tjänstemannagrupper går hand i hand med politikens tilltagande professionalisering. När sedan den tilltagande globaliseringen kombineras
med den brist på långsiktighet som fyraåriga valperioder

NU FORMAS FRAMTIDEN

Läget kan synas dystert, men ett längre tidsperspektiv visar
att tjänstemannarollen alltid förändras över tid och dagens
verksamma är redan med och formar det som skall komma.
Förutsättningarna för god samhällsplanering formas i det
omgivande samhället och de senaste årens utveckling mot
starkt politiskt missnöje och bristande förtroende för politiker
ger stadsplanerare möjligheter att bidra till att demokratin inte
försvagas. Ett aktivt och kreativt utvecklingsarbete kring PBL
och samrådsförfarandet kan ge många engagerade medborgargrupper en viktigare roll än att bara betraktas som ett ”gatans
parlament”. Arbetet med den prisade översiktsplanen i Umeå
för något år sedan visar på möjligheterna att göra stadsplaneringen både begriplig och intressant för en bredare allmänhet.
Samråden är det enda tillfälle mellan valen då medborgare
har rätt att aktivt delta i de politiska processerna, att utveckla
deltagardemokratin. Ett fruktbart samarbete med kunniga
tjänstemän borde ligga i både politikers och stadsplanerares
intressen – och i demokratins.
Text & foto: Kajsa Althén, frilansjournalist
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Samhällsplanering – demokratisk rättighet
eller strukturellt förtryck

Arkitektur och planering
under olika politiska
system
I skriften ”Architecture and planning under different political systems”
lyfter författarna blicken och betraktar samhällsplaneringen som ett
konkret uttryck för det rådande politiska systemet, inte som något
opolitiskt teknokratiskt påfund vid sidan av. Och vad finner man väl då?
Under senare år har ARC PEACE, architects designers
planners for social responsibility, ägnat allt större uppmärksamhet åt Human Rights och social hållbarhet i fysisk
planering. Den breda internationella förankringen och
medlemmar med HR som specialintresse ger möjlighet till
en djupare analys av problemet. ARC PEACE inbjöd därför
medlemmarna att delta i en skrift om planeringens villkor
i olika politiska system. Ett inledande seminarium, med
ekonomiskt stöd från Sveriges Arkitekter, hölls i Wien i april
2014. Nu föreligger skriften i nätversion på ARC PEACE
hemsida.
Femton bidrag har publicerats i skriften. Inte enbart den
geografiska spridningen utan också den breda tolkningen av
ämnesområdet gör läsningen spännande och mångskiftande.
Tre grupper går att urskilja, även om gränsdragningarna är
svåra och innehållet överlappande: Från modernism till
neo-modernism, Om professionell och personlig etik samt
Planering och politik i olika miljöer.

Flera bidrag beskriver och refererar till sådana situationer och
till de svek som de fackliga organisationerna begår i grundläggande etiska konflikter. Den enskilde planeraren lämnas
att ensam ta den etiska konflikten. Här klämtar starka
varningsklockor. Särskilt när skalan i samhällsförändringen
tar sig folkrättsliga dimensioner.

FRÅN MODERNISM TILL NEO-MODERNISM

VAD LÄR OSS DE 15 UPPSATSERNA?

Även om startpunkterna varierar betydligt och nulägena
skiftar kan man urskilja en tydlig global strömning i samhällsplaneringen i modern tid från startpunkter som kan definieras
som modernistiska till målpunkter som kan skönjas som
neo-modernistiska. Typiskt är att den sociala dimensionen gått
förlorad, att staten abdikerat som garant för bostadsförsörjningen och att marknaden tagit över bostadsproduktionen på
kapitalets villkor. I internationellt perspektiv är detta
tydligast i de nordeuropeiska länderna. Men neo-liberala
strömningar kan även skönjas i Asiens och Afrikas växande
ekonomier under starkt friedmanianskt inflytande.

Förutom en mängd belysande exempel på samhällsplaneringens
relation till förhärskande politisk doktrin ger skriften möjlighet
att tolka planeringens roll i ett brett spann mellan demokratisk rättighet och strukturellt förtryck. Dessutom får läsaren
bilder av planeraren som frivillig eller ofrivillig deltagare i det
politiska maktspelet. Och som konkurrent och gruppmedlem
i den kollegiala kampen om den rätta tolkningen av yrkets
kärna och avsikt.
Ladda ner, läs och förundras över hur många självklarheter
vi lyckas glömma i diskussionen om Slussen och Förbifart
Stockholm. Vad svävar där ovanom och därunder i fördolda
maktstrukturer?

OM PROFESSIONELL OCH PERSONLIG ETIK

Givet att vi som aktiva planerare möter beställarkrafter som
vi uppfattar som odemokratiska eller negativa till hållbar
samhällsplanering, hur agerar vi då? Vilken alarmklocka
ringer? Kan vi förvänta oss stöd i en professionell etik, fastlagd av våra yrkesdefinierade eller fackliga organisationer.
Eller måste vi förlita oss på den personliga, privata etiken.
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LIKRIKTNING AV DET ARKITEKTONISKA UTTRYCKET

Nästan alla nationella beskrivningar skildrar samma historiska
förlopp: Lokalt förankrade bebyggelseformer som utvecklats
under århundraden avbryts av inkommande krafter. I Asien
och Afrika pågår ännu postkoloniala krafters nedbrytning
av lokala bebyggelsemönster och byggnadskulturer. ”Väst”
drabbas av modeströmningar och arkitektoniska ”ismer”.
Politikens roll skiftar över land och tid. Länder med statsstyrd
”snäll” välfärdspolitik kontrasterar mot länder där staten avsagt
sig kontrollen över byggandet. Globaliseringens krafter tycks
samtidigt utjämna skillnader och fördjupa konflikter.

Text: Sven Thiberg, ARC PEACE

Hitta skriften på arcpeace.org
Fotnot: Sven Thiberg visste att den här artikeln skulle bli hans sista framträdande i det
offenliga samtalet om samhällsplanering och byggande. Stadsbyggnad känner sig hedrade
av att Sven valde vår tidning för publiceringen. Tyvärr fick Sven inte se den i tryck.

IntelligentCity.

Rätt ljus.
På rätt plats.
IntelligentCity är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning
och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet. Med
intelligenta armaturer och det moln- och webbaserade systemet
CityTouch blir resultatet en energieffektiv lösning med minimalt
underhåll som gör din kommun smartare. Skapa trygghet genom
rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tillfälle.

www.philips.se/intelligentcity

NOTISER

Position 2015 – en succé !
Den 17–19 mars hölls i Älvsjö Position 2015 – landets största kongress och mässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik för ökad samhällsnytta. Runt 1500 personer plus
utställarna var på plats under dagarna och deltagarnas betyg blev mycket höga. Position 2015 blev den succé
som arrangörsföreningarna* hoppats på.
Inledningstalare var Googles geoexpert Ed Parson och bostadsstadsutvecklings- och IT-ministern Mehmet Kaplan.
Öppna data var ett av kongressens huvudfokus. Öppna data
stimulerar till innovationer.
Under de senaste åren har SMHI satsat på att öka tillgängligheten för sina data som nu är fria för användning oavsett syfte
och att kombineras med andra aktörers data. Även Lantmäteriet
gör nu sina kartor gratis tillgängliga för alla. Först Översiktskartan och sedan Vägkartan, Terrängkartan, Fjällkartan och
Swepos rikstäckande nätverkstjänst DGNSS. Också Trafikverket
har beslutat att tillämpa öppna data enligt Vinnovas definition,
bland annat Nationella Vägdatabasen, NVDB.
Smart insamling och tillhandahållande av geodata behandlades
på kongressens andra dag. Ämnen som togs upp var bland
annat crowdsourcing, bilburna sensorer, UAS – obemannade
farkoster, mobila tjänster och molntjänster. Inledningstalare
var Magnus Höij, vd på Svenska Teknik&Designföretagen. Jan
Erik Solem berättade om hur crowdsourcing skapar gatubilder
över hela världen i bildtjänsten Mapillary och Peter Östrand
pratade om bilburen datainsamling med laserskanning, panoramakamera och georadar – till nytta i samhällsbyggnadsprojekt.
Andra uppskattade seminarier var Klimat & hållbarhet,
Framtida detaljplanering & fastighetsbildning, Medborgardialog i planprocessen, BIM för bättre processer & produkter,
Infrastrukturprojekt och Planering & bostadsbyggande.
* Arrangörerna var: Svenska Kommunal-Tekniska föreningen, Kartografiska Sällskapet,
Samhällsbyggarna, Sveriges Kart- och Mätningstekniska förening, samt ULI Geoforum,
och mässarrangören Elmia.

Under banketten den 18 mars delade arrangörerna av
Position 2015 ut fyra utmärkelser för:
} Bästa e-tjänst: RIGES-projektet, för användarvänliga
e-tjänster för bygglov (kommunerna Härnösand, Kramfors,
Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik).
} Bästa samhällsbyggnadsapp: Hitta fastighet (Metria).
} Innovativ investering: Streetviewtjänst byggd på bildanalys
av lokala användares foton (Mapillary).
} Bästa examensarbete: Mätosäkerhet och tidskorrelationer vid
mätning med nätverks-RTK i SWEPOS (Kent Ohlsson,
KTH).
Läs mer på www.position2015.se
Text: Håkan Bergeå, KT:s samordnare för kurs- och konferensverksamheten

IFME World Congress 2015
Det internationella förbundet för kommunaltekniska organisationer, IFME, där Svenska Kommunal-Tekniska
föreningen är medlem håller världskongress vart tredje år. 2015 är kongressår och konferensen hålls i Rotorua på
Nya Zeeland 7–11 juni 2015.
Det är fortfarande tid att anmäla sig till konferensen. Senaste uppdateringen av antalet anmälda är från i början
på mars, då såg det ut så här, totalt 287: Kanada 1, Danmark 1, Finland 9, Island 1, Nederländerna 2, Norge 17, Polen 1,
Sverige 13, Storbritannien 1, USA 3, Australien 89 och Nya Zeeland 149. Den svenska gruppen består för närvarande
av nio mottagare av KT:s riktade resebidrag, en stipendiat och tre representanter från KT.
Det går fortfarande att anmäla sig till konferensen, med ”early bird”-rabatt fram till 30 april. Deltagare som är
35 år eller yngre får också rabatt. Någon sista anmälningsdag finns inte angiven än, men en riktpunkt är att vid
avanmälan efter 10 maj återbetalas inte hela avgiften.
Det är visserligen vinter i Nya Zeeland i juni, men mitt på nordön, där Rotorua ligger, lär temperaturen hålla sig
i zonen + 4–12 o C. Nya Zeeland är ett trevligt och vackert land att besöka.
Läs mer om IFME på www.ifmeworld.org. Mer om konferensen i Rotorua finns på www.ifme2015.com, där anmälan
och hotellbokning också kan göras.
Inger Sundström, KT:s samordnare för internationella frågor
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KALENDARIUM
TEMA MARKPOLICY & LAGÄNDRINGAR

FÖRENINGSKALENDARIUM
VAD

DATUM

PLATS

Isländska SATS kongress

7–8 maj

Olafsvik, Island

Gatukontorsdagarna

19–21 maj

Växjö

Lantmäteridagarna

20–21 maj

Göteborg

NKS-möte

21–22 maj

Åbo, Finland

Styrelsemöte

26–27 maj

Norrköping

IFME Världskongress

7–11 juni

Rotorua Energy Events Centre Rotorua Gardens Rotorua Nya Zeeland

Styrelsemöte

8 september

Stockholm

KT årskongress
Danska KTC kongress
Mex-dagarna
Kommunala Lantmäteridagarna
IFME höstmöte

8–9 september
22–23 oktober
10–11 november
18–19 november
2–5 december

Stockholm
Kode, utanför Köpenhamn
Norrköping
Stockholm
Nyborg, Danmark
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kan alla prenumeranter läsa
Stadsbyggnad på läsplatta!
Både nummer 1/2015 och nummer
2/2015 finns tillgängliga nu.

1

STADSBYG

Nummer 1 finns på
www.stadsbyggnad.org/nr-1-2015
med användarnamn: stadsbyggnad
och lösenord: oliv.300

Nummer 2 finns på
www.stadsbyggnad.org/nr-2-2015
med användarnamn: stadsbyggnad
och lösenord: oliv.300

Du känner väl till vår hemsida? www.stadsbyggnad.org Där hittar du mängder av artiklar från tidigare
nummer. Vi finns också på Facebook!
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Södermälarstrand 1-11
118 20 Stockholm

– HUR FÖRKORTAR MAN KOMMUNALA
BYGGPROCESSER? – dPBL.
Digitialisering är ordet på agendan i Sveriges
kommuner. Den nya digitaliserade plan- och
bygglovsprocess (dPBL), som Boverket och SKL
Sveriges Kommuner och Landsting föreskriver,
har givit utvecklingen en extra skjuts.
dPBL innebär att hela planeringsprocessen,
från idé till utskick av färdigt bygglov, hanteras
digitalt. Det ger inte bara kortare handläggningstider och kostnadsbesparingar utan också
säkrare information och helt nya möjligheter
att kommunicera med medborgarna.
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Marknadsledande programlösningar för dPBL.
Med våra programvarumoduler ger vi alla Sveriges
kommuner – även de lite mindre – möjlighet att
enkelt ta steget in i den digitala arbetsvärlden.
Ett exempel är GEOSECMA Fysisk planering,
en modul med inbyggt stöd för att framställa
kvalitativa detaljplaner enligt de nya riktlinjerna.
Programmet ger med automatik smidigare och
säkrare arbetsflöden, och lägger samtidigt
grunden till ökad samverkan – internt och externt.
All information görs tillgänglig för alla och allt
arbete lagras med enhetligt utseende i en
standardiserad miljö. Eller som vi brukar säga:
”Man kan inte göra fel i vårt system”.
GEOSECMA Fysisk planering ger också tillgång
till ”Planbestämmelsedatabasen”, som förser er
med underlag för avancerade analyser och smarta
e-tjänster. Ni får kort och gott ”allt ni gjort och allt
ni planerar att göra – i samma system”.

Som i alla våra moduler kan användarna jobba
med dator, läsplatta eller mobil, och systemet
möter automatiskt alla myndighetskrav. Med allt
detta som bakgrund förstår du varför vi blivit den
marknadsledande leverantören av verksamhetsstöd
för dPBL. Och varför din kommun kan bli en av de
första som skickar bygglov per SMS!

Läs mer om GEOSECMA Fysisk planering på:
www.sgroup-solutions.se

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

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

