3 | 2015
Svenska KommunalTekniska Föreningen

Tema: STADSUTVECKLING

◗ Centrum ska
stå i centrum
◗ Så fixar du trafiken
– stor guide
◗ Egen förvaltning
för tunnelbanebygge

STADSBYGGNAD 3 · 2015

1

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
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Nu är det möjligt att gå på Sveriges
längsta konstverk. Det är 500
meter långt och ligger på plats i
Norra Djurgårdsstaden. ”Vardagslivets gång” är en gångväg som
stäcker sig från tunnelbanestationen
i Ropsten ner mot Ferdinand
Bobergs gasklockor i Norra
Djurgårdsstaden.
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L EDA R E

Hur undviker man utarmning
av handeln i stadskärnan?
Många städer brottas idag med det allt större antalet
tomma butikslokaler i stadskärnan. Vår levnadsstil har
blivit så, att ska man handla så vänder man sig i första
hand till närliggande köpcentra som har ett större utbud
av de varor man söker. Det har också blivit ett helgnöje
för familjer att åka och shoppa.
Vad gör man för att motverka detta? Ett sätt är att
förtäta staden genom att bygga fler bostäder där
affärerna finns. Hur blir en stad attraktiv att handla i?
Jo, staden måste ha mervärden för att locka kunder och
besökare. Dessa mervärden kan exempelvis vara många
mötesplatser, caféer, avgiftsfria parkeringsplatser nära
gångstråken. Man har ofta svårt att få de stora affärskedjorna att etablera sig i en mindre stad varför man måste
hitta fler specialbutiker med varierade sortiment, kanske
kopplade till stadens förutsättningar. Man måste ta vara
på de kvalitéer som finns i staden historiskt, läget och
övrigt så att staden utvecklas till en attraktiv stad för
både besökare och boende. Ett recept är att koncentrera
affärslokalerna till ett mindre kärnområde samt att arbeta
för att motverka förekomsten av tomma lokaler och

utrymmen där det inte finns någon verksamhet. En
framgångsrik samverkan mellan kommun, fastighetsägare
och näringsliv är ett måste. Tittar vi på de städer som har
lyckats, så har fastighetsägarna tillsammans med handlarna
och kommunen tagit fram gemensamma mål, både
långsiktiga och kortsiktiga.
Med dessa förutsättningar kanske man kan få ett
större kundunderlag med fler besökande och få de som
bor i kommunen att bli mer köptrogna och handla mer
på hemmaplan.
Jarmo Nieminen,
styrelseledamot i Kommunal
Tekniska Föreningen
VD AB Höganäshem,
Höganäs kommun
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Stockholm är i Europatoppen
Just nu finns det 900 000 invånare i Stockholms stad
och tillväxtakten är ännu högre än tidigare förväntat och
planerat. Stockholms stad har som mål att möjliggöra
för utbyggnad av 140 000 bostäder till år 2030. Det är en
intensiv tillväxtfas och Stockholm tillhör en region som
räknas som en av de fem snabbast växande regionerna
i Europa. Dels beror det på att många väljer att flytta till
Stockholm men också på att vi blir allt äldre och att fler
barn föds. År 2020 beräknas Stockholm ha en miljon
invånare.
För att möta tillväxten och planera de 140 000 nya
bostäderna arbetar staden aktivt med många exploateringsprojekt av varierande storlek. Idag finns det cirka
450 000 bostäder i Stockholm och målet innebär därmed
en ökning med 31 procent fler bostäder eller motsvarande
en utbyggnad med ett helt Malmö.
Översiktsplanen med namnet ”Promenadstaden”
beskriver de utvecklingsstrategier som ligger till grund
för den planerade utbyggnaden och det har även arbetats
fram en rapport benämnd ”Bostadspotentialen” som
redovisar exempel på hur staden kan nå sitt mål. När
staden växer behövs det också mer service. Rapporten
visar att utbyggnaden av staden skulle kunna ge 530
nya restauranger, caféer och barer, 84 grundskolor och
30 bibliotek.
Översiktsplanen beskriver de strategier för stadens
utveckling som gör det möjligt för Stockholm att fortsätta
utvecklas och hur den tillväxt som Stockholm står inför
ska kunna ske genom en positiv utveckling. Att staden
kan koppla samman alla delar och hur det kan byggas
tätare samtidigt som det bejakar de goda kvaliteter som
redan finns. När staden utvecklas och växer måstes ibland
grönområden bebyggas samtidigt som det är viktigt att
det finns mer kvalitativa grönområden i staden, när
invånarna blir fler och staden tätare. ”Den gröna promenadstaden” är ett tillägg till översiktsplanen och beskriver
strategier för utveckling av stadens parker och natur.
Under Kommunal Teknik 2015, som är Svenska
Kommunal-Tekniska Föreningens årkongress kommer
vi att få höra om goda exempel om hur tillväxt kan ske
genom hållbar utveckling och samverkan mellan stad och
land. Temat är: ”Stad och land tillsammans för miljöanpassad tillväxt”. Kan tillväxt ske på ett sätt som är bra för
miljön och kan samhällsbyggnad ske på ett sätt som
gynnar både våra storstadsområden samt övriga delar av
landet, det är exempel på frågeställningar som kommer
att behandlas. Maria Wetterstrand, Svante Axelsson och
inte minst vår bostadsminister Mehmet Kaplan är exempel
på våra namnkunniga talare under kongressen. Varmt
välkomna att besöka Stockholm och Svenska KommunalTekniska Föreningens årkongress och nätverka med
kollegor från hela Norden den 8–9 september.
Sofi Almqvist, Enhetschef Trafik och landskap, Exploateringskontoret, Stockholms stad
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Stockholm vä
Stockholms läns befolkning ökar med 35–40 000
personer varje år och om 20 år bor var fjärde svensk
här. Regionen är en av de snabbast växande i Europa.
Det krävs smarta lösningar för att både nya och
gamla stockholmare smidigt ska kunna resa till
och från hem, jobb och fritid.
Den nya tunnelbanan är en viktig pusselbit för
hela Stockholmsregionens utveckling.
2014 kom staten, landstinget, Stockholms stad, Nacka kommun,
Järfälla kommun och Solna stad överens om att satsa på den
största utbyggnaden av tunnelbanan sedan 70-talet.
Med Stockholmsförhandlingen förband sig parterna att bygga
ut tunnelbanesystemet med nio nya stationer och cirka 20 kilometer nya spår. Projektet finansieras till största delen av intäkter
från trängselavgifter, men avtalsparterna är också med och betalar.
De fyra kommunerna ska bygga 78 000 nya bostäder längs de
fyra nya tunnelbanesträckorna. Det är ett efterfrågat tillskott i en
region med stor brist på bostäder. Med den nya tunnelbanan blir
det både möjligt att förtäta befintliga bostadsområden och att
bygga helt nya stadsdelar som Barkarbystaden, Hagastaden och
Slakthusområdet.
Stockholms läns landsting, som ansvarar för utbyggnaden,
har bildat en ny förvaltning för att planera och bygga ut tunnelbanan.

Om 20 år bor var fjärde svensk i Stockholm
Under sitt första år har förvaltningen för utbyggd tunnelbana
i rekordfart påbörjat arbetet med att ta fram järnvägsplaner,
miljökonsekvensbeskrivningar och miljödomsansökningar.
Allt sker i nära samarbete med kommunerna som står för det
detaljplanearbete som behövs, både för nya bostadsområden
och för miljöerna runt de nya tunnelbaneuppgångarna.
JÄRFÄLLA BLIR NY KOMMUN I TUNNELBANENÄTET

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från dagens station i Akalla
västerut via Barkarbystaden till Barkarby station där den nya
bytespunkten knyter ihop tunnelbanan med pendeltåget.
Utbyggnaden innebär att Järfälla kommun får sina första två
tunnelbanestationer. I samband med detta ska kommunen bygga
14 000 nya bostäder i närheten av de nya stationerna. De flesta
nya Järfällabor kommer att bo i den helt nya stadsdelen Barkarbystaden, på det gamla flygfältet. Här hamnar den nya tunnelbanestationen mitt i det nya området. Men även området runt

TEMA STADSUTVECKLING

xer med nya tunnelbanan

Barkarby station förändras. Här kommer det att byggas både
nya bostäder och ny service och bytesmöjligheterna till pendeltåget blir goda, med bara en rulltrappa emellan. Tunnelbanestationen får uppgångar på båda sidor om E18 och Mälarbanan.
Ny, bättre kollektivtrafik och många nya bostäder gör att
Järfälla väntas växa från dagens 70 000 invånare till 100 000
år 2030.
Under 2016 planeras bygget av den här tunnelbanesträckan
att starta, men redan nu pågår en del förberedelser, som provborrningar och undersökningar av berggrunden. De två nya
stationerna i Järfälla planeras öppna år 2021.
NY GUL LINJE PÅ TUNNELBANEKARTAN

Odenplan blir en av de tre stationerna på tunnelbanans nya
Gula linje som via Hagastaden går vidare till Arenastaden.
Den Gula linjen stärker kollektivtrafikförsörjningen i den nya

stadsdelen Hagastaden som knyter samman Vasastan med
Solna. Linjen underlättar arbetspendling till de stora arbets
platserna i Arenastaden och inte minst till Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, med sammanlagt cirka
12 000 anställda och många besökare. Linjen kommer även
att förbättra tillgängligheten för besökare till Friends Arena.
Som en del i överenskommelsen bygger Solna stad 4 500 nya
bostäder i Hagastaden och Arenastaden.
Vid Odenplan kommer man att kunna byta mellan pendeltåg och tunnelbanan, som förstärks ytterligare när den gula
linjen även får en station här.
Gula linjens exakta sträckning väntas vara beslutad till
sommaren 2015. Boende och andra berörda har bjudits in
till samråd och tyckt till om till exempel olika stationsplaceringar och entréer.
Arbetet med den nya Gula linjen beräknas starta under 2016.
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Från Kungsträdgården, som idag är en slutstation, förlängs
tunnelbanans Blå linje söderut till en ny station i Sofia på östra
Södermalm. Den nya stationen i Sofia kommer att hamna
mellan 90 och 100 meter under markytan. Det beror på att
tunnelbanan ska byggas i berg hela vägen och för att komma
under Saltsjön måste tunneln byggas så djupt.
Med utbyggnaden av Blå linjen avlastas dagens mycket hårt
belastade sträcka mellan Slussen och T-centralen, genom att
en helt ny passage byggs mellan norra och södra staden.
Från Sofia byggs två grenar – en till söderort och en till
Nacka.
Söderortsgrenen går från Sofia till en ny underjordisk station
vid Gullmarsplan för att sedan knytas ihop med dagens
Hagsätragren vid Sockenplan. Genom att den omvandlas från
Grön till Blå och får en ny sträckning genom staden avlastas
de andra två Gröna grenarna, till Farsta och Skarpnäck. Det
möjliggör tätare trafik på spåren och därmed även fler bostäder
längs grenarna. Stockholms stad ska bygga cirka 40 000 nya
bostäder enligt Stockholmsöverenskommelsen, varav de flesta
i söderort. Många nya bostäder och verksamheter planeras till
exempel i Slakthusområdet.
Grenen mot Nacka får en station under Hammarby kanal
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– med uppgång mot både Södermalm och Hammarby Sjöstad
– en station i Sickla, en i Järla och en vid Nacka C. Stationslägena planeras för att underlätta byten till buss och Saltsjöbanan. Samtidigt växer Nacka, 13 500 bostäder ska byggas
och kommunen väntas växa från dagens 95 000 till 135 000
invånare om bara 20 år.
Under 2018 beräknas arbetet komma igång med tunnelbanan till Nacka och söderort.
Text: Emma Sahlman, kommunikatör Förvaltning för utbyggd
tunnelbana, Stockholms läns landsting

FAKTA NYA TUNNELBANAN
• Cirka 20 kilometer spår
• Minst nio nya stationer
• 78 000 nya bostäder i tunnelbanans influensområde
• Arbetet leds av Riggert Andersson, chef för förvaltning
för utbyggd tunnelbana på Stockholms län landsting
• Cirka år 2025 rullar nya tunnelbanan till Barkarby Station, Nacka,
Arenastaden och Hagsätra
• Investering: 25,7 miljarder kronor, varav merparten från trängselskatter

Kongressprogram

Kommunal Teknik 2015
8-9 september 2015
Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget, Stockholm
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress
Tema:
Stad och land tillsammans för miljöanpassad tillväxt
• Storstadsutveckling
• Klimatets påverkan på
samhällsutvecklingen
• Regionen är den nya
staden
• Stadsbyggnadsutveckling
med miljöfokus
• Framkomlighetsstrategi
• Sverigeförhandlingen
• Från infrastrukturhållare
till samhällsutvecklare
• Framtidens bostadsbyggande och samhällsplanering

Svante Axelsson

Maria Wetterstrand

Caroline Ottosson

Anmäl dig nu på

www.skt.se!

Mehmet Kaplan
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Centrum ska stå i centrum
Falkenbergs kommun arbetar målinriktat med att utveckla stadskärnan. Sedan ett år tillbaka är
Henrik Olsson, 2013 utsedd till Årets centrumutvecklare för sitt arbete i Kungsbacka, utvecklingsledare för centrumutvecklingen i Falkenberg.
– Det första vi gör är att fråga medborgarna, sedan arbetar vi över yrkesgränserna – så får vi
mer kreativa förslag och lösningar, säger Henrik Olsson.
Falkenbergs kommun kraftsamlar för att utveckla sin stadskärna.
Projektet har en egen budget 2014-2017 för attraktionshöjande
centruminvesteringar. Förutom centrumutvecklare finns också
en särskild arbetsgrupp, centrumgruppen, som ska samordna
arbetet. Inriktningen på arbetet är att det ska göras av och i
dialog med invånare, företag, fastighetsägare och besöksnäring.
Grundidén med stadsutveckling är likartad i alla städer:
staden ska vara en attraktiv plats att bo på så att människor
flyttar dit. Då blir det också gynnsamt att driva företag där,
vilket ger mer skatteintäkter och förutsättningar för en ännu
bättre stad. Då vill dessutom fler människor besöka staden
vilket genererar ytterligare intäkter. Stadsutveckling bidrar
till att åstadkomma en positiv spiral.
En viktig aspekt av stadsutveckling är att få människor att
vilja vara i staden, att handla där hellre än någon annanstans

som i externa köpcentrum. Föreningar, kultur och konst ska
ha möjlighet att utvecklas. En attraktiv stadskärna gynnar
hela kommunen.
BÖRJA MED DIALOG

Hur lyckas ett projekt skapa en stadskärna där människor vill
vistas? Ett bra sätt som centrumutvecklarna i Falkenberg har
tagit fasta på är dialog. Genom att fråga invånarna vad
de vill ha mer av i centrum går det att med små medel öka
attraktiviteten i stadens centrala delar.
– Vi börjar verkligen hos medborgarna, det är en äkta
dialog. Vi kommer inte med färdiga förslag och frågar ”Vad
tycker ni?”. Istället ber vi om förslag, berättar Henrik Olsson.
Ett sätt var Offentliga rummet, ett dialogevenemang under
en vecka i november 2014, då det fanns personal från kommunen
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på plats mellan nio på morgonen och nio på kvällen för att
möta medborgare och lyssna på förslag om hur innerstaden
kan utvecklas. Totalt kom det in 1290 idéer. Arbetet med att
genomföra dem pågår och det är ett arbete som kommer att
pågå under lång tid framöver. En viktig del är att återkoppla
och berätta när förslagen har förverkligats. Den som lagt tid
och energi, ska veta att det kom till nytta.
Idéerna från Offentliga rummet går vidare till den aktör som
kan göra något i frågan – det kan vara fastighetsägare, butiker,
restauranger, föreningar – eller självklart kommunen. Idéer
som blir verklighet ska bidra till en mer attraktiv stadskärna.
Vissa förslag går inte att förverkliga, men det ska finnas en
återkoppling även där, så att ingen behöver undra, var förslaget
blev av.
Eftersom det är många förslag, tar det olika lång tid,
innan Centrumgruppen tagit ställning till, vilka som går att
genomföra och inte.

och någon från näringslivet betyder inte bara att vi får mer
kompetens – det ökar också kreativiteten när flera perspektiv
bryts mot varandra, säger Henrik Olsson.
Några projekt har redan utförts, exempelvis finns sedan förra
året en mötesplats sommartid på "Lilla Rådhusplatsen" med
sittmöbler på höjden. På sommaren är det en passande plats
för att njuta av både sol och folkvimmel. Andra tider på året
används ytan till parkering, och sittmöbeln finns vid Falkenbergs gymnasieskola.
Flera projekt är på gång, bland annat:
– Tullbron, en av Falkenbergs mest kända platser, ska
lyftas fram.
– Gamla stan får ett lyft på flera olika sätt. Bättre ordning
på trafikskyltar, historiska skyltar som lyfter fram intressanta
platser, upprustning av gamla rökeriet och mer grönska.
– Ön i Ätran – hur kan den bidra till livet i centrum?
Fågelholkar och andra boplatser ska öka djurlivet.

KREATIV MÅNGFALD

Text: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad
Foto: Anja Ljungberg

Centrumgruppen kan ses som en referensgrupp med uppdrag
att driva och samordna utvecklingsarbetet i stadskärnan. I
gruppen finns en mångfald av kompetenser.
Där finns representanter för innerstadsföreningen, fastighetsägare, Falkenbergs Näringslivs AB och representanter från
flera delar av kommunen: stadsbyggnadskontoret, planavdelningen, gatu- och trafikavdelningen, bygglovsavdelningen,
kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och hälsoförvaltningen
och kommunkansliet. Tanken bakom gruppen är i linje med
viljan att få med medborgarna i utvecklingsarbetet.
– Ju fler som är med och bidrar med sina perspektiv desto
smartare lösningar kommer vi fram till. Att ha med någon från
planavdelningen, någon från kultur- och fritidsförvaltningen

FALKENBERG NÄTVERKAR I EUROPEISKT INSPIRATIONSUTBYTE
Falkenbergs kommun är initiativtagare och projektkoordinator i ett
europeiskt inspirationsutbyte på temat stadsplanering och invånardialog. Syftet med utbytet är att starta ett innovativt samarbete på
europanivå som är tänkt att ge nya idéer och tankar för arbetet med
att skapa levande stadskärnor. Utbytet syftar även till att hitta nya
och spännande sätt att jobba med invånarinflytande i kommunens
stadsplanering, med ett särskilt fokus på ungdomar.
Med i inspirationsutbytet är fyra andra europeiska orter; Dubrovnik
i Kroatien, Schouwen-Duiveland i Holland, Koege i Danmark och
Ballymena på Nordirland. Utbytet som är EU-finansierat går under
benämningen EUPLETT som står för European Urban Planning
via Public participation and Local Empowerment in Networks and
Twinning Towns.
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TEMA UTEMILJÖ, BELYSNING, GRÖNYTOR

I HUVUDET PÅ ...

Om kön
och rekrytering
andra har tvivlat och satt krokben. För visst berikas
I det sena åttiotalet kom en skrift från SKL som
yrkeslivet av att vi är olika och resultatet i samhällsplanehandlade om hur vi i framtiden skulle klara av rekryteringen blir definitivt bättre.
ringen efter fyrtiotalisterna inom det kommunaltekniska
Förväntningar på tillgänglighet och delaktighet har ökat
området. Budskapet var att det behövdes rekryteras
under mitt yrkesliv. Kommunalteknik handlar inte bara
både kvinnor och personer med invandrarbakgrund.
om att asfaltera och gräva ner rör längre. Idag handlar
En manlig kollega rös vid tanken och konstaterade att
många av våra utmaningar om hur vi kan involvera
om vi ”får vi in fler tjejer så kommer löneutvecklingen
medborgarna i samhällsutvecklingen
försämras ”.
och hur landsbygden ska kunna förJag har arbetat i en mansdomi"Jag har arbetat i en
medla attraktivitet när de ekonomiska
nerad bransch i hela mitt yrkesliv.
mansdominerad bransch
förutsättningarna försämras.
Fördomarna om olika roller
Hur gick det då med lönen? Jo, det har
utifrån kön har samlats på hög
i hela mitt yrkesliv. Fördomarna
glädjande nog visat sig att även kvinnor i
under mina 38 år i branschen.
om olika roller utifrån kön har
branschen har haft en bra löneutveckling
Kommentaren om den duktiga
samlats på hög under mina
och att den brist som generellt råder
sekreteraren som i själva verket var
38 år i branschen."
inom branschen, idag driver upp
ingenjör. Kvinnan som inte fick
löneläget.
jobbet, trots bättre meriter, för att
Antalet kvinnor och personer med
hon nog inte skulle klara av att
invandrarbakgrund har också ökat. I min ledningsgrupp
spika slang i samband med trafikmätningar. Arbetstider
är idag en majoritet kvinnor, allt utifrån kompetens och
som omöjliggjort lämning av barn på dagis.
ett samhällsengagemang.
Men jag har också sett motsatsen. Jag har sett stöttande chefer som har hjälpt till att skapa förutsättningar
Eva Jonsson
och vågat tro på kvinnor inom kommunaltekniken när
Förbundschef, Bergslagens kommunalteknik
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Stad mellan älv och sjö
En stad i staden mellan Klarälven och Vänern. Det är kvarteret Kanoten, ett planprojekt
som börjar närma sig ett förverkligande i Karlstad.
I de centrala delarna av Karlstad pågår just nu flera stora planprojekt. Dels har projektet Tåg i tid nyligen dragit igång, ett
projekt som kommer att innebära snabbare pendling med tåg
mellan Oslo och Stockholm. I samband med det projektet
kommer även Karlstads centrum, Tingvallastaden inklusive
Stora torget, att ses över planeringsmässigt. Flödet av trafik ska
bli effektivare och trivseln ska öka bland boende, företagare
och besökare.
Parallellt med dessa projekt har planeringen av kvarteret
Kanoten pågått. Området är 14 hektar stort, varav tolv hektar
är mark och två hektar vatten, och ligger ett par hundra meter
från stadskärnan. Planprojektet påbörjades år 2010, i samband
med att en av de fem fastighetsägarna i området ansökt om
detaljplanering av sin fastighet. Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun, som äger 50 procent av kvarteret
Kanoten, kom också med önskan om planändring. När
stadsbyggnadsförvaltningen tog sig an projektet valde de att
ta ett helhetsgrepp över området, som de ansåg skulle kunna
användas på ett betydligt bättre sätt än i dag. Förvaltningarna
valde att driva projektet i ett nära samarbete med privata
fastighetsägare inom planområdet för att planlägga hela
området.
EN MULTIFUNKTIONELL STADSDEL

Kvarteret Kanoten har ett
attraktivt läge, det ligger nära
Karlstads centrum och omges av
Klarälvens hamninlopp och av
Vänern.
– Behovet av bostäder ökar i
Karlstad. Fler vill bo nära
stadskärnan i ett vattennära läge,
vilket innebär att staden behöver
förtätas. I och med att kvarteret
Ossman Sharif är stadsbyggnadsarkitekt vid stads- Kanoten ligger nära stadens centrum
byggnadsförvaltningen i
i ett vackert läge, med en hel del
Karlstads kommun.
företag och samhällsfunktioner i
närheten, såg vi att det vore lämpligt att planera området som
en multifunktionell stadsdel, berättar Ossman Sharif, stads-

byggnadsarkitekt vid stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads
kommun.
Huvudfokus i planarbetet, som pågick 2010–2013, valde
stadsbyggnadsförvaltningen att lägga på att skapa byggrätter
för bostäder, i form av ett antal 7–8-våningshus som kantas av
högre hus om 10, 12 och 14 våningar. Planen möjliggör också
byggande av till exempel en förskola och ett torg centralt i
området, samt en så kallad kajpromenad i söder. Att skapa
mötesplatser har varit en viktig faktor.
– Karlstad är en stad där vi har nära till vatten. Det är något
vi vill ta vara på. Därför tycker vi att det är viktigt att alla ska
kunna besöka vattennära platser, inte bara de som bosätter sig
där. I det här fallet har vi säkerställt detta genom att Karlstads
kommun fortsatt ska äga den mark där kajpromenaden finns,
det vill säga att kajpromenaden har utformats som allmän
platsmark.
I och med att byggandet ska ske i nära anslutning till vattendrag, har översvämningsplanering varit en stor del i arbetet.
För att säkerställa att området ska klara höga vattennivåer har
Karlstads kommun sett över att exploateringen klarar såväl
100-årsnivån, 200-årsnivån inklusive klimatförändringar med
en vattennivå på 47,2 (RH2000). Den åtgärd som kommer att
krävas för att reglera eventuella höga vattennivåer framöver är
att den större vägen samt cykelvägen i områdets södra del höjs
och att en ny sluss eller sättare byggs i höjd med en av broarna.
TILLGÄNGLIGHET OCH GESTALTNING

I planarbetet har stadsbyggnadsförvaltningen sett över hur
flödet mellan stadsdelarna kan bli bättre och bindas samman.
En stor barriär är järnvägsspåret som löper mellan Karlstads
stadskärna och området där kvarteret Kanoten ligger. En del i
projektet Tåg i tid blir därför att bygga en bro alternativt gång
under järnvägen som ska öka tillgängligheten. Då kommer
man också att få en mer naturlig passage genom Karlstads
vackra stadsträdgård jämfört med i dag.
– För att ytterligare binda samman de två stadsdelarna
har kvarteret Kanoten gestaltats som rutnätsstad, precis som
Tingvallastaden i Karlstads centrum. Ytterligare en faktor för
att anpassa efter människors rörelsemönster, är att koppla mot
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En enkel
lösning på
ett stort
problem

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

Kvarteret Kanoten ska bli en multifunktionell stadsdel med en allmän
kajpromenad.

eller binda ihop intilliggande stadsdelar.
Genom området löper en vältrafikerad väg där målet är att
skapa en lugnare sträcka framöver. Hastighet och ljud ska
dämpas genom en trädallé, kantsten, parkeringsplatser och
cirkulationsplatser.

Prenumerera
på Stadsbyggnad
eller bjud en vän på
en prenumeration!
1 | 2015

BYGGLOV ÅTERSTÅR

Detaljplanen blev antagen i kommunfullmäktige år 2013
och resan dit var inte bara en dans på rosor.
– Planarbetet har varit besvärligare än väntat. Vi har stött
på alla tänkbara hinder man kan möta i planprocessen, utom
möjligtvis fornminnen. Därför är det otroligt härligt att
detaljplanen äntligen är klar och har vunnit laga kraft. Nu ser
vi fram emot att det nya området ska växa fram och ta form.
Nu återstår bygglov och exploatering innan den nya
stadsdelen blir förverkligad. Karlstads kommun har för sin
mark tecknat ett anvisningsavtal med en privat fastighetsägare,
utom kajpromenaden förstås. Den exploatör som är först ut
beräknas ha sina bostäder färdigbyggda under 2016–2017.
Text och foto: Cecilia Karlsson, kommunikatör vid Karlstads kommun.
Illustrationer: Karlstads kommun.
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Surfa in på www.stadsbyggnad.org/prenumerera
– där kan du klicka dig vidare till ett webbformulär
och teckna en prenumeration.
För 300 kronor (studentpris är 150 kronor) får du
en helårsprenumeration.

Vi söker
Mark- och
Exploateringschef
Intresserad?
Vi erbjuder ett spännande uppdrag där
du i ledande befattning får vara med
och utveckla Östersund, som är inne
i ett mycket expansivt skede.

BIKEHANGAR

Läs mer på
www.ostersund.se/ledigajobb

Klara. Färdiga.
Bro.

Hållbar design
Martinsons gång- och cykelbro FV
Pris från 373 000 kr
Fritt fabrik, exklusive moms
Längder från 20,0 till 31,5 meter
Leveranstid cirka 8 veckor
johan.sundbom@martinsons.se
070-260 74 70, 0910-73 31 78
martinsons.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
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Att välja fel förfarande
Den 1 januari 2015 infördes nya regler för detaljplaneprocessen. Syftet med de nya reglerna är att
snabba upp planprocessen för framförallt bostadsprojekt genom att fler planer tas fram med ett
enkelt förfarande, ett så kallat ”standardförfarande”.
Avsikten med lagändringen är att man ska utgå ifrån att en
detaljplan kan tas fram med ett enkelt förfarande, ett så kallat
standardförfarande, och att detta ska användas i högre grad än
tidigare, det vill säga bli standard. Därför har man också vänt
på begreppen. Tidigare kunde man välja ett enkelt planförfarande under vissa villkor, nu ska man ha ett utökat förfarande
under vissa villkor. För att det enkla standardförfarandet ska
användas i högre grad än tidigare har man också delvis formulerat om kriterierna samt infört vissa ändringar i processen.
Bland annat ska kungörelsen i ett utökat förfarande ske i
samrådet istället för i granskningen – men ska ändå göras
i granskningen om man börjar med standardförfarande och
övergår till utökat förfarande.
Av Boverkets statistik framgår att andelen detaljplaner som
tagits fram med enkelt förfarande de senaste 5 – 10 åren varit
cirka 45 procent i genomsnitt. Enligt länsstyrelsernas och
Boverkets uppfattning är det en för stor andel, det vill säga
kommunerna använder sig av ett enkelt planförfarande oftare
än vad lagen tillåter. Lagstiftarens uppfattning verkar dock ha
varit det motsatta.
INGEN VERKLIG FÖRÄNDRING I VAL AV FÖRFARANDE

Det är mycket tveksamt om förändringarna i kriterierna för
val av förfarande verkligen innebär att ett enkelt förfarande
kan användas i större utsträckning än tidigare – särskilt med
tanke på att det sannolikt hittills överutnyttjats.
Kriteriet förenlig med översiktsplanen, har inte ändrats och
därmed borde innebörden vara densamma som tidigare. Men

LAGTEXT
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i propositionen sägs att det räcker med att planförslaget stämmer
överens med översiktsplanens allmänna intentioner (prop.
2013/14:126 s. 72). Detta stämmer inte med gällande rättspraxis som säger att planförslaget ska ha konkret stöd i
översiktsplanen (MÖD 2012:31).
Det hittillsvarande kriteriet saknar intresse för allmänheten
och inte är av stor vikt eller har principiell betydelse innebär att:
”planförslaget saknar intresse för den allmänhet som inte
ingår i samrådskretsen till förslaget, det vill säga planförslaget
får inte ha ett mer allmänt intresse och ska avse enkla planer
av rutinkaraktär med en begränsad samrådskrets,
detaljplaner som rör större områden, planer som reglerar
många motstridiga intressen, särskilt känsliga miljöer
eller som är av principiellt intresse ska inte hanteras med
enkelt förfarande” (prop. 1985/86:1 s. 622 och 624).
Tolkningen av detta har avgjorts i flera rättsfall. Till exempel
så ansågs uppförande av två niovåningshus och ett 17-våningshus vara såväl av principiell betydelse som av stor vikt (MÖD
2012:31), en förändring från folkpark till friluftsområde med
camping var varken av rutinkaraktär eller av ringa intresse
från allmän synpunkt (RÅ 1991 ref. 93), upphävande av en
detaljplan med ett stort antal byggrätter i ett bullerstört
område var varken av rutinkaraktär, begränsad betydelse
eller saknade intresse för allmänheten (RÅ 1994 ref. 69).
AV BETYDANDE INTRESSE FÖR ALLMÄNHETEN

Ska enligt propositionen (prop. 2013/14:126 s. 74) tolkas som att:
”planen ska ha en karaktär som gör att den angår en större

De TIDIGARE kriterierna för att kunna
välja ett enkelt förfarande

De NYA kriterierna för när man måste
ha ett utökat förfarande

Om planen

Om planen

• är förenlig med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande

• inte förenlig med översiktsplanen eller
länsstyrelsens granskningsyttrande

• saknar intresse för allmänheten och inte
är av stor vikt eller har principiell betydelse

• av betydande intresse för allmänheten eller
i övrigt av stor betydelse

• inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan

• kan antas medföra betydande miljöpåverkan
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kan vara riskabelt
krets människor som inte underrättas i egenskap av sakägare
eller boende i eller i anslutning till planområdet” (till exempel
områden för rekreation och friluftsliv, kulturmiljöer, allmänt
tillgängliga strandskyddsområden, av många använda och
uppskattade allmänna platser som gågator, torg, parker
etcetera.),
”planen innebär större ekonomiska eller andra åtaganden
för kommunen (t.ex. gatukostnader, va-utbyggnad) eller
allvarliga (även mindre allvarliga) risker i förhållande till
människors hälsa”
Eventuella skillnader i kriterierna är som synes svåra att
uppfatta, i vart fall någon skillnad som kan leda till att det
enkla standardförfarandet möjliggörs i högre grad än tidigare.
Men om lagstiftaren har trott att det enkla planförfarandet har
underutnyttjats hittills så kanske avsikten med lagändringen
enbart var att stimulera till val av rätt förfarande? För avsikten
kan väl inte ha varit att få kommunerna att använda enkelt
standardförfarande till komplicerade och omfattande detaljplaner, eller…?
ANINGSLÖST, KLÅFINGRIGT OCH SLARVIGT

I olika lagstiftningsärenden har PBL:s regelsystem varit under
luppen. PBL är dock både genomtänkt och flexibel vad gäller
planering och det finns få möjligheter till förenklingar.
När planprocessen diskuteras så är det sällan som praktikerna
kommer till tals. Kanske är det därför som processens värde
inte lyfts fram mera. En ”omständlig” planprocess har ett värde
i att planarkitekter och beslutsfattare och alla andra i planprocessen hinner bearbeta och ta in alla frågeställningar och
problem som behöver lösas. Genvägar är ofta senvägar som
bekant, det är synnerligen relevant för detaljplaneprocessen.
Det finns andra och effektiva sätt att göra tidsvinster på, till
exempel som att söka bygglov och påbörja lantmäteriförrättningar innan planen vunnit laga kraft. Men tvärtemot har det
visat sig att byggherrarna ofta väntar flera år efter laga kraft
med att starta upp.

Den mesta planläggningen sker i idag tättbebyggda
områden, på redan ianspråktagen mark och på mark med
komplicerade bygg- och planläggningsförhållanden. Det är
vanligt att enskildas mark måste tas i anspråk som allmän
platsmark, att planläggningen berör andra än sakägare på ett
betydande sätt, att den reglerar många motstridiga intressen
och innebär åtaganden för kommunen och så vidare. Till detta
ska tilläggas att planförslag många gånger kan vara av stor vikt
för allmänheten och för enskilda, trots att genomförandet av
detaljplanen inte medför några betydande ekonomiska eller
andra åtaganden för kommunen. Ett utökat förfarande ska
användas i alla dessa situationer, inte bara för att följa lagen
utan också för att genomföra en planprocess som garanterar
rättssäkerhet och skapar en god miljö.
Att välja fel förfarande kan vara riskabelt. Om en kommun
väljer ”fel” förfarande kan det överklagas. Om en enskild
missar överklagandetiden och inte uppmärksammar ett
planarbete som bedrivits som standardförfarande, när det
borde varit utökat förfarande, kan en klagande sannolikt
ansöka om återställande av så kallad försutten tid (58 kap.
11–13 §§ rättegångsbalken).
VART TOG DET LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA VÄGEN?

Plan- och bygglagens grundläggande syfte är att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer för nuvarande och kommande
generationer. Planprocessen är avsedd att vara ett verktyg för
att uppnå detta genom demokratiskt inflytande och kvalitativt
utredningsarbete. Detta har dock helt fallit bort i den offentliga diskussionen där hastigheten i planprocessen verkar vara
ett mål i sig. Fort och fel – är det någon som kommer ihåg det?
Text: Kristina Adolfsson, arkitekt & Sven Boberg , jurist
Författare till Detaljplanehandboken (utges i början av juni i nyutgåva
reviderad enligt den nya lagstiftningen från årsskiftet)
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Helsingborg
bygger stad
i jätteprojekt
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Oceanhamnen ska bli en urban arkipelag för människor som söker och vill skapa nya och spännande
sammanhang. När Helsingborgs stad bjöd in till markanvisningstävling för bostäder i området låg fokus
i utvärderingen på de fem ledorden talang, tolerans, tid, teknologi men inte tillrättalagt. Det visade sig
bli ett vinnande koncept.
H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i
modern tid. Fram till 2035 ska södra centrala Helsingborg
förnyas och utvecklas för att ge plats för 10 000 nya invånare,
fler företag och nya kvaliteter. Det gamla hamn- och industriområdet ska ge plats för de fyra nya stadsdelarna Oceanhamnen,
Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck.
Den nya stadsdelen Oceanhamnen har ett vattennära läge
vid hamninloppet i centrala Helsingborg. Utvecklingen är en
viktig del i stadens strävan att nå visionen Helsingborg 2035.
År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande,
global, gemensam och balanserad stad för både människor
och företag.
SPEKTAKULÄRT

– Oceanhamnen bjuder på det mest spektakulära läget för
stadsutveckling i Sverige just nu. Här finns förutsättningarna
för att skapa en unik plats för dem som ska bo och verka i
området och för de som kommer att besöka området, säger
Cecilia Johansson, exploateringsingenjör och ordförande i
jurygruppen för markanvisningstävlingen i Helsingborgs stad.
Det var i de här områdena som företagsamma helsingborgare
byggde upp verksamheter som utvecklade Helsingborg till en
välmående och framgångsrik stad. Industrierna har sedan
länge flyttat ut. Entreprenörsandan är kvar. Likaså viljan att
utveckla staden. Historiska avtryck i området skapar identitet
och påminner om var vi kommer ifrån och vart vi är på väg.
År 2000 etablerades Campus Helsingborg, en del av Lunds
Universitet, i området vilket var starten på förnyelsen av
området. Satsningen visade sig vara framgångsrik både för att
höja utbildningsnivån i regionen och för att vitalisera området
som befolkas av drygt 4000 studenter och 250 anställda.
Här finns en öppen och tillåtande stämning, vilket lockar
till sig människor och idéer. Granne med Campus Helsingborg
ligger Mindpark, utsedd till ett av de bästa kontorshotellen
i världen av IT-world. Här arbetar ett 100-tal företagare i
kreativa lokaler. Mindpark är ett gott exempel på den typ
av kreativ mötesplats som staden vill fortsätta att utveckla
i området.
– Det har varit ett utmanande arbete att ta fram en detaljplan för Oceanhamnen. Att förvandla ett hamn- och industriområde till en blandad stad är komplext, att dessutom ta hänsyn
till buller från bil- och färjetrafik kräver särskilda bulleråtgärder
och förmågan att hitta kreativa lösningar, säger Karin Kasimir,

planarkitekt och planförfattare till den första utbyggnadsetappen i Oceanhamnen.
Med en kanal genom piren skapas den första ön i den
urbana arkipelagen. En park i torrdockan blir startskottet för
det blågröna stråk som ska ge Helsingborg ett grönt möte med
vattnet. Promenad i parken, längs torget, kanalen och kajerna
ska knytas ihop med kajpromenaden som går genom centrala
Helsingborg och ge plats för naturliga mötesplatser vid havet.
– En S-formad gång- och cykelbro, som togs fram genom en
tävling förra året, ska knyta ihop centralstationen Knutpunkten
och centrum med Oceanhamnen och ansluta till ett torg på
Oceanhamnen. Planen är att bron ska stå klar när de första
invånarna flyttar in i området, säger Cecilia Johansson,
Helsingborgs stad.
Planförslaget innehåller tre kontorsbyggnader på fem till
tolv våningar, fyra bostadskvarter med plats för 320 bostäder
samt 2 600 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet i
bottenvåningarna.
Ambitionen med det här stadsutvecklingsprojektet är att vi
ska skapa något unikt och som ännu inte finns i regionen. Det
ska utvecklas efter de fem T:na talang, tolerans, tid, teknologi
men inte tillrättalagt. Utmaningen är att staden inte har en
tydlig bild av målet, vilket ligger helt i linje med det femte
T:et – inte tillrättalagt.
SJU VINNARE

– Det ledde fram till en markanvisningstävling för bostäder
där vi bjöd in de tävlande att själva tolka våra T:n och ge
förslag på stadsbebyggelse. Det har varit ett utmanande arbete
att bedöma de genomarbetade och kreativa förslagen. Det
har samtidigt varit en spännande och utvecklande resa för
jurygruppen. Vi har utsett sju vinnande förslag som bjuder
på stor variationsrikedom i arkitektur, funktion och kreativt
smarta lösningar för att underlätta vardagen, säger Cecilia
Johansson.
De vinnande teamen är Sundprojekt AB med White
Arkitekter AB Malmö, Tage & Söner Förvaltnings AB med
Liljewall Arkitekter AB, Midroc Property Development med
Kamikaze Arkitekter, Riksbyggen med Kjellgren Kaminsky
Architecture AB, Magnolia Bostad AB med Link Arkitektur
AB och Batteríið Architects Ltd, K-fastigheter och Fastighets
AB Balder med Kanozi Arkitekter AB samt Serneke Projektstyrning AB med Arkitektlaget och Jais Arkitekter.
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TEMA STADSUTVECKLING

Illustration: Kjellgren Kaminsky Architecture

STADENS MOTIVERINGAR:

”Förslaget från Sundprojekt med White Arkitekter, håller
en mycket hög arkitektonisk nivå med klassiska stenstadsmaterial i modern och lekfull form. Förslaget erbjuder stora
boendekvaliteter med flexibla och formbara lägenheter.
Med publika bottenvåningar och kreativa lösningar tillförs
gatumiljön och stadsdelen stora kvaliteter”.
”Förslaget från Tage & Söner tillsammans med Liljewall,
håller en mycket hög arkitektonisk nivå, med en gestaltning
som för tankarna till hamnmagasin och industriarkitektur.
Förslaget erbjuder stora boendekvaliteter med en individuell
utformning av husen och ett varierat innehåll. Gatumiljön
tillförs viktiga kvaliteter med flexibla bottenvåningar och
lokaler i strategiska lägen.”
”Midroc och Kamikaze Arkitekters förslag håller en
mycket hög arkitektonisk nivå med klassiska stenstadsmaterial
och ger prov på såväl lekfullhet som framåtanda. Förslaget
erbjuder stora boendekvaliteter med flexibla och formbara
lägenheter och visar en stor variation och småskalighet i sin
gestaltning. Gatumiljön och stadsdelen tillförs värden genom
levande bottenvåningar och långsiktigt hållbara lösningar.”
”Förslaget från Riksbyggen tillsammans med Kjellgren
Kaminsky”, håller en hög arkitektonisk nivå, med fint
tegelhantverk och innovativa inslag. Förslaget erbjuder stora
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boendekvaliteter och idérikedom i vardagen. Gatumiljön och
stadsdelen tillförs stora värden genom levande bottenvåningar
med publika aktiviteter och höga hållbarhetsambitioner.
”Förslaget från Magnolia tillsammans med Link och
Batteríið, håller en mycket hög arkitektonisk nivå, med
klassiska stenstadsmaterial i en modern tolkning. Förslaget
erbjuder stora boendekvaliteter med gröna taklandskap och
direkt tillgång till vatten. Gatumiljön tillförs viktiga kvaliteter
med lokaler längs Redaregatan.”
”K-fastigheter och Fastighets AB Balder med Kanozi
Arkitekters förslag håller en hög arkitektonisk nivå med
moderna och klassiska material i fin kombination. Förslaget
erbjuder stora boendekvaliteter med gemensamma takterrasser
för ett aktivt liv. Gatumiljön tillförs värden genom levande
bottenvåningar med hamnkaraktär.”
”Förslaget från Serneke tillsammans med Arkitektlaget
och Jais, håller en hög arkitektonisk nivå, med klassiska
stenstadsmaterial i kombination med modernare material och
med lekfulla inslag. Förslaget erbjuder stora boendekvaliteter
med variation i såväl lägenheter som i funktioner. Gatumiljön
tillförs viktiga kvaliteter genom levande bottenvåningar med
intressanta detaljer.”
Text: Jessica Engvall, kommunikationsansvarig H+ projektet

FRAMTIDSVISION #3

Vi fångar
stadens själ

Hur blir en stad attraktiv? Städers identitet blir ofta
en fråga om management eller marknadsföring. Vi
har pratat med invånarna i en rad svenska städer
som Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå för att
få svaret på en enkel fråga. Vilka fysiska egenskaper
skapar identitet i en stad? Läs om City Soul och lyssna
på vår podd #3 på tyrens.se/framtidsvisioner.
Vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa stort på
forskning och utveckling. Genom Sven Tyréns Stiftelse
investerar vi för att hitta framtidens lösningar.

Tillgänglig stadsplanering
– demokrati i praktiken
Svenska städers tillgänglighet ligger i topp ur ett internationellt perspektiv. I år fick Borås 2015 års Access
City Award – EU: s pris för tillgängliga städer. Förra året vann Göteborg samma pris och 2013 fick Stockholm
en delad andraplats. Men för de som behöver tillgängligheten mest kan det fortfarande bli bättre.
Tillgänglig stadsplanering är ett pussel av olika behov. Riktlinjer och många fyndiga lösningar finns men HSO vill att vi ska sluta lappa och laga.
Istället vill de ha möjlighet att medverka i ett standardiseringsarbete som gör hela Sverige tillgängligt för alla.

Access City Award inrättades 2011 av EU-Kommissionen och
European Disability Forum, för att uppmuntra städer som gör
tillgänglighetssatsningar. Målet är att unionens fria rörlighet
ska vara en verklighet för alla. En av sex EU-medborgare –
80 miljoner – har någon form av funktionsnedsättning. Och
av Europas snabbt växande, äldre befolkning har en av tre
över 75 år, en funktionsnedsättning. I Sverige representerar
Handikappförbundet 600 000 medlemmar och pensionärsorganisationerna 900 000 av landets 1,6 miljoner äldre. Skulle
man räkna in de som inte har anslutit sig, de anhöriga och
småbarnsfamiljer, så berörs nära nog halva befolkningen av
tillgänglighetshinder varje dag! De av oss som har turen att
ännu inte leva med funktionshinder ser en anpassad miljö men
för de som är beroende av den är den inte lika funktionell. Att
det är möjligt att ta sig fram är inte detsamma som att det är
enkelt. Att ha tillgång till en nedsänkt trottoarkant är en sak,
huruvida den är placerad på rätt plats för den som behöver
den mest är en helt annan.
VARFÖR FINNS DET TROTTOARER?

Den här artikeln har sitt ursprung i samtal och samvaro med
de som är beroende av våra städers tillgänglighet. Människor
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med kronisk smärta, rullstol, rullator, syn-, hörsel-, eller kognitiva nedsättningar (dyslexi, oförmåga att sålla information,
känslighet för ljud och rörelse och dylikt), som precis som alla
andra ska ta sig till jobbet, lämna barnen på dagis, handla, gå
på bio eller motionera. Till synes små hinder blir stora för dem
och de möter dessa hinder i alla sina aktiviteter, varje dag, dag
efter dag. Lösningen för en funktionsnedsättning, kan vara ett
hinder för en annan. Ofta är den mest tillgängliga vägen också
den längsta så att den med minst energi, rörelseförmåga eller
mest smärta, krävs på den största insatsen. Ett av hundratals exempel är färdtjänsthållplatsen vid Göteborgs Central
som ligger på en refug utanför taxibilarna. Den nedsänkta
trottoaren ligger dessutom längst ifrån entrén. Resultatet blir
att det är 20 meter längre för den som har svårt att gå, än
den som kan gå utan problem. Även fritiden blir begränsad.
I Lysekil exempelvis ligger den tillgängliga hamnen bortom ett
kullerstenstorg. Den andra hamnen nås via en bro av längsgående plank som ska hindra cyklar – och därför rullstolar.
Till vardags är det många som kör flera mil till grannstäder för
att handla om de kan undvika fartgupp och kullersten. Barn
kommer regelbundet försent till dagis eftersom deras föräldrar
måste använda en sporadiskt fungerande färdtjänst, föräldrarna

Nya hållplatsen Triangeln, Malmö. Att bygga tillgängligt kanske verkar
dyrt, men inte så dyrt som att bygga om senare.

att behöva fundera ut praktiska lösningar på egen hand (som inte
alltid fungerar för de som behöver dem), vill HSO ha en nationell
plan som inkluderar tillgänglighet i en stadsmiljö för alla.
– Standardisering skulle lösa allt, säger Pelle Kölhed, men då
måste även användarna – de som är experter på funktionsnedsättning – få tillgång till processen. Som det är nu kostar det
pengar att delta i en standardiseringskommitté och det är bara
med hjälp av bidrag från Konsumentverket som HSO kunnat
få med ett par representanter.
LÖSNINGAR I DAG?

Tågvagnshiss. Tillgänglighetslösningar kräver ofta de behövande på
mer tid och energi, än vad standardlösningar kräver av människor utan
funktionsnedsättning.

kommer försent eller missar jobb, läkarbesök eller fritidsaktiviteter av samma skäl.
STANDARDISERING OCH MEDBESTÄMMANDE

Att förra regeringen skrev in tillgänglighet i Diskrimineringslagen var förvisso en viktig milstolpe men på Handikappförbundet (HSO) upplevdes det bara som en halv seger, berättar
Pelle Kölhed, förbundets vice ordförande. Man ville se en
mer aktiv formulering. Den svenska texten kan läsas som att
otillgänglighet ska undvikas. I jämförelse står det i den norska
formuleringen att man ska arbeta för ett tillgängligt samhälle.
En viktig distinktion. För trots att det funnits nationella lagar,
internationella konventioner och riktlinjer om tillgänglighet,
i somliga fall i flera decennier, så släpar arbetet efter. Även om
det görs fantastiska insatser i de flesta kommuner och städer så
verkar det som att tillgänglighetsarbetet förblir ett välmenande
tillägg, framförallt i konkurrens med andra viktiga åtgärder.
Nu uppvaktar HSO de nya ministrarna för att få tillgänglighet
etablerat som begrepp på alla departement. Förhoppningen är
att det bildas en arbetsgrupp med representanter från byggindustrin, forskning, och handikappföreningarna. För att
befria städer och kommuner ifrån prioriteringsprocessen och

Så till dess att nya styrverktyg utvecklas, vad kan kommunerna
göra för att förbättra vardagen för människor med funktionsnedsättningar? Några grundläggande åtgärder är att redan i
planeringsstadiet inkludera människor med funktionsnedsättningar och att anordna HSO:s temadagar om tillgänglighet,
så att personalen får uppleva hur det är att leva med olika
funktionsnedsättningar. Extern hjälp av tillgänglighetskonsulter
kan man få via Myndigheten för delaktighets: hemsida men
listan är frivillig, inte reglerad. De som står med kan säkert
vara duktiga arkitekter men ännu saknas det en bra utbildning
i tillgänglighetsplanering så var noga med att begära in exempel
på konsulternas tidigare arbete, råder Pelle Kölhed.
Pelle Kölhed vill ge två råd till Stadsbyggnads läsare. För
det första att inte snärja in sig i att det är för dyrt. Tänk istället
hållbarhet. Det är inte dyrt att bygga tillgängligt från början
– det är dyrt att bygga om senare. Det andra rådet är att helt
enkelt följa svensk tillgänglighetslagstiftning, den är ganska bra!
På individnivå handlar tillgänglighet om självständighet,
delaktighet och hälsa. För samhället i stort handlar det om
demokrati, miljö och ekonomi. Om kollektivtrafiken och stadsmiljön fungerade optimalt skulle flera kunna ta sig fram på egen
hand, utan hjälp av dyra speciallösningar och egna bilar. Fler
med funktionsnedsättning skulle kunna arbeta och/eller ta
bättre hand om sin fysiska och sociala hälsa. Det är stora
besparingar för samhället. Och alla medborgare behöver den
tillgängliga staden vid något skede i sina liv, det är inte bara en
välmenande anpassning till ett fåtal. En tillgänglig stad är en
förutsättning för att vi ska nå Brundtlandrapportens mål om
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.
Text och foto: Anna Larsson Berke, frilansjournalist
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Västerås tidigt ute med
flexibla parkeringstal
Västerås växer och behöver byggas tätt. Därför blir Västerås en av de första städerna i landet
som satsar på flexibla bilparkeringstal. Det innebär att den som bygger får ett lägre bilparkeringstal, om insatser görs för att använda mindre yta till bilparkeringar eller garage. Ett annat sätt
att spara på den värdefulla marken är att satsa på riktigt bra cykelparkeringar. Därför har Västerås
också tagit fram information till exploatörer och fastighetsägare kring hur en bra cykelparkering
ska utformas.
Det framgår i de nya parkeringsriktlinjer som just varit ute på bred remiss. Gensvaret lät inte
vänta på sig.
Västerås är en stad i kraftig expansion. Staden
är tillräckligt stor för att ha ett brett utbud av
evenemang, men tillräckligt liten för att ha en
hög tillgänglighet. Här finns en levande handel
och kulturutbud men också många attraktiva
arbetsgivare. För att möta inflyttningen satsar
staden på förtätning och centralt boende. Detta
behöver kombineras med satsningar som
stimulerar till både upplevelser och avkoppling.
Det innebär att konkurrensen om ytorna
hårdnar. Men, det inbjuder också till färre
biltransporter då allt finns nära.
Parkeringar tar mycket yta i anspråk i den täta staden.
Därför tar nu Västerås stad fram ett nytt Parkeringsprogram
med tillhörande Parkeringsriktlinjer. I dessa ges förutsättningar
för en mer tillgänglig stad och samtidigt effektivare markutnyttjande. De stärker också förutsättningarna för ett hållbart
resande och skapar attraktivare stadsmiljöer.
EN AV DE FÖRSTA STÄDERNA MED FLEXIBLA P–TAL

Parkeringsriktlinjerna säkerställer en god kvalitet i parkeringsplaneringen genom hela planprocessen.
Här kan en exploatör hitta information om hur flexibla
parkeringstal ska tillämpas. Tanken är att fler exploatörer ska
bygga så att de boende kan ha en livsstil med mindre bilåkande.
Alternativen ska vara inbyggda i fastigheten. Det ska finnas
ordentligt med utrymmen i fastigheten för alternativa transportsätt som till exempel cykel och bilpool. Bra informationssystem ska byggas in, såsom tydlig exponering av tidtabeller för
kollektivtrafik och gemensam struktur för hemtransporter av
mat och varor.
Västerås blir en av de första städerna i landet att införa ett
genomtänkt system för flexibla parkeringstal. I Västerås utgår
de flexibla parkeringstalen från ett grundtal som baseras på
zon och närhet till kollektivtrafik. Därefter får fastighetsägaren en reduktion med 20 procent om bilpool inrättas i
fastigheten. Vill fastighetsägaren sedan ha ytterligare reduktion
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ska hen genomföra fem olika mobility managementåtgärder utöver bilpoolen. Detta renderar i en reduktion på ytterligare 10 procent av parkeringstalet.
Men det är inte klart här, vill fastighetsägaren
sänka talet ytterligare kan detta göras genom att satsa
på samnyttjande av parkeringsplatser inom fastigheten.
Det innebär att verksamheter som utnyttjar parkeringsplatserna vid olika tidpunkter på dygnet och
veckan kan dela på parkeringsplatserna. Avslutningsvis
vill Västerås stad att fastighetsägaren upprättar en
reservplan för hur parkeringsefterfrågan ska lösas för
den mängd parkering som man fått reduktion för.
Det här steget säkerställer att fastighetsägaren arbetar aktivt
med de åtaganden som ligger till grund för reduktionen av
parkeringstalet.
DEN PERFEKTA CYKELPARKERINGEN

Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan
och det är mindre skrymmande, men det ställer krav på bra
cykelparkeringar. Västerås stad vill att det byggs cykelparkeringar som inspirerar fler till att cykla. Därför har staden, i
samband med de nya parkeringsriktlinjerna, också tagit fram
informationsmaterial för exploatörer och fastighetsägare kring
vad som ska ingå vid nybyggnation av cykelparkeringar. Till
exempel ska cykelns ram enkelt kunna låsas fast i stället och
avståndet mellan ställen ska vara minst 0,7 meter. Målet är
att göra det lätt för västeråsare att välja cykel eller buss.
Två ambitionsnivåer finns beskrivna: Grund och Guld.
För att få en reduktion på de flexibla parkeringstalen med
10 procent för mobility managementåtgärder, ska fastighetsägaren ha ambitionsnivån Guld på cykelparkeringen till fastigheten. Beroende på hur fastigheten kommer att användas
gäller olika krav på Guldnivån. Det är inte intressant att ha
en dusch för cyklisterna i ett bostadshus eftersom alla
kommer att duscha hemma. Däremot är det ett krav om
fastigheten kommer att användas för verksamheter eller som
större trafikterminal.

Parkeringsprogrammet och de nya parkeringsriktlinjerna har
nu varit ute på bred remiss. Samrådsseminarium har hållits med
olika aktörer som till exempel exploatörer. Merparten av aktörerna
ställer sig positiva till de nya riktlinjerna under seminariet. Det
är billigare att bygga färre bilparkeringsplatser även om stora
satsningar samtidigt görs på mobility managementåtgärder.
Staden fick in ett femtiotal svar från invånarna. Dessutom kom
det in en stor mängd synpunkter från olika organisationer och
genom politiska inspel. Invånarna är oroliga för bilparkeringen
vid båtplatserna, men en del var också oroliga över tillgängligheten
på bilparkeringsplatserna för handeln i city.
Meningen med parkeringsprogrammet, men också andra
program och planer i staden är att balansera hållbar utveckling
med tillgänglighet och ekonomi. Staden är dimensionerad för en
biltrafik på 2011 års nivå. Det gör att den tillkommande trafiken
som inflyttningen orsakar behöver ske med mindre skrymmande
färdsätt än bil så att de som verkligen behöver ta bilen ska kunna
göra det. Om staden istället skulle bygga parkeringsplatser även
för den kommande inflyttningen skulle bilköer och trängsel
hindra bilåkarna att effektivt transportera sig. Detta skulle alltså
paradoxalt nog innebära att tillgängligheten till city skulle minska
istället för att öka om fler bilparkeringsplatser byggdes.
STADEN MED MÅNGA PARKERINGSHUS

För att få ett tillgängligt city har staden sett till att det finns
parkeringshus i anslutning till de stora infartslederna. Runt den
så kallade cityringen finns parkeringshus i alla vädersträck samt
ett parkeringsledningssystem med digitala displayer som tydligt
visar hur många lediga parkeringsplatser som finns på respektive
parkeringshus. Detta gör det enkelt för bilresenären att hitta en
ledig parkering. Problemet för många är dock att de vill ha en
gratis bilparkering. Detta skulle innebära att invånarna skulle få
betala bilparkeringsplatserna med sin kommunalskatt istället
eftersom varje bilparkeringsplats kostar att uppföra och sköta.
Även de invånare som inte åker bil, eller har behov av att parkera
sin bil i city skulle få betala andras parkeringsplatser. Därför har
Västerås stad valt ett system som innebär att den som behöver en
bilparkeringsplats också får betala för den.
Staden planerar också att uppföra parkeringshus i anslutning
till nybyggda bostadsområden med många besökare. Till exempel
kommer ett parkeringshus att uppföras i en av etapperna för Öster
Mälarstrand. Parkeringshuset kommer att kunna användas av till
exempel de båtägare som har sin båt i båthamnen på Öster
Mälarstrand.

Nya regler om
detaljplanering 2015
Detaljplanehandboken, 2 u
– Kristina Adolfsson, Sven Boberg
Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL | Ca 272 s. Utk juni 2015. Boken ger stöd och
vägledning för plan- och lovhandläggare, arkitekter m fl.
Denna upplaga är uppdaterad efter lagändringarna i planoch bygglagen från den 1 januari 2015 och efter Boverkets
nya allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan.
Förändringarna berör såväl planprocessen och genomförandet som innehållet i detaljplanen och dess utformning.
Författarna har inspirerats av ”Boken om detaljplan
och områdesbestämmelser” från 2002 och Boverkets
äldre allmänna råd. Detaljplanehandbokens innehåll och
upplägg är dock väsentligt annorlunda. Dels på grund
av den nya plan- och bygglagen och dels för att helt nya
kunskapsområden för detaljplanering behandlas. Visst
innehåll från Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken
(version före 1 januari 2015) återges.
Författare är arkitekt Kristina Adolfsson och jurist Sven
Boberg. Temaavsnittet om infrastrukturplanering har
skrivits av arkitekt Bengt Freij.
607 kr (prel pris) exkl moms ➢ nr 978-913901846-9 ➢ nj.se

Text: Jenny Holgersson, utvecklingsstrateg Västerås stad

Fler titlar hittar du på

Norstedts Juridik
– främst för de främsta.

nj.se

Stora förändringar
inom bullerområdet
Flera viktiga beslut har tagits inom bullerområdet på senare tid, som särskilt berör möjligheterna
att bygga bostäder i miljöer som påverkas av omgivningsbuller.
Parallellt med redan beslutade lagändringar och förordning om
trafikbuller pågår många aktiviteter och diskussioner i synen
på hur bullerfrågorna ska hanteras i framtiden. En hel del
åtgärder har under åren genomförts för att begränsa människors
exponering för buller. Åtgärder som inneburit vissa förbättringar, men det är lång väg kvar till måluppfyllelse och alltför
många människor utsätts fortfarande för oacceptabelt höga
bullernivåer. Svårigheten att nå samsyn mellan berörda
samhällsaktörer har varit en faktor som bromsat utvecklingsarbetet inom bullerområdet. När det gäller buller vid planering
och byggande har kunskaperna ökat om hur arbetet kan
bedrivas för att skapa goda ljudmiljöer även i trafiknära
områden. Kunskaper som tagits tillvara i det pågående
förändringsarbetet och som bland annat handlar om hur
byggnader kan utformas för att begränsa exponeringen och
därmed också påverkan på människors hälsa.
BESLUT OM LAGÄNDRINGAR OCH RIKTVÄRDEN

Ett förändringsarbete inleddes av den förra regeringen
hösten 2012 genom den infrastrukturproposition som då
presenterades (prop. 2012/13:25). I den aviserade regeringen
tillsättandet av en utredning som hade i uppdrag att föreslå
nya eller ändrade bestämmelser om buller i syfte att öka
samordningen av planläggning och lovgivning enligt planoch bygglagen med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Utredningen som genomfördes under 2013 lämnade sina
förslag i två rapporter (SOU 2013:57 samt 2013:67), som
sedan remissbehandlades. Därefter har riksdagen beslutat om
lagändringar i plan- och bygglagen och miljöbalken i enlighet
med regeringens proposition 2013/14:128. Ändringarna trädde
i kraft den 2 januari. Några ytterligare följdändringar som
bland annat berör buller vid byggande av bostäder i närheten
av tillståndspliktiga verksamheter med villkor om buller,
bereds av regeringen genom förslag till ändringar i miljöbalken
som ska trygga verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omprövning eller ansökan om nytt eller ändrat miljötillstånd (regeringens lagrådsremiss 2015-04-09).
För att lagändringarna ska fungera i enlighet med dess avsikt
är det nödvändigt att det finns tydliga riktvärden för vilka

26

STADSBYGGNAD 3 · 2015

ljudnivåer som normalt bör gälla vid bebyggelseplanering.
Eftersom en bärande tanke är att de ljudnivåer som anges i
planbeskrivningen till en detaljplan eller ett bygglov även ska
gälla vid efterföljande prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
är det viktigt att berörda parter är överens om vilka ljudnivåer
som bör utgöra utgångspunkt i planeringssituationer.
Kopplat till lagändringarna har även en förordning med
riktvärden för trafikbuller beslutats av regeringen, SFS
2015:216. Samtidigt har vägledningar för industri- och
verksamhetsbuller tagits fram av Boverket och Naturvårdsverket.
De aviserade förändringarna har inneburit att flera planerade
bostadsprojekt blivit uppskjutna och avvaktat kommande
regelverk. Regeringsskiftet och ändrad politisk majoritet i
många kommuner har ytterligare ökat på osäkerheten om vilka
bullervärden som kan accepteras vid planering av bebyggelse.
Konkret innebär det att pågående planprojekt bromsats upp
och avvaktar kommande förändringar. När det nu blivit
tydligare vad som gäller kommer dessa dras igång och
förhoppningsvis drivas vidare under 2015. Därmed kan en
ökad aktivitet inom bostadsbyggandet förväntas under det
kommande året.
Genom de lagändringar som beslutats och som beskrivs
ovan införs miljöbalkens begrepp olägenhet för människors
hälsa nu även i plan- och bygglagen. En annan förändring är
att krav kan ställas på att skärmande, mindre bullerkänslig
bebyggelse till exempel kontor som bullerskärm, kan villkoras
i planen.
ÖKAT KUNSKAPSBEHOV

Förordningen med riktvärden för trafikbuller har stor
betydelse för hur förändringarna i lagstiftningen kommer att
fungera. Det kommer att finnas ett stort behov av informationsinsatser och vägledande underlag som tolkar och förtydligar
tillämpningen. En förordning är till sin natur relativt kortfattad och det behöver därför utformas vägledande underlag
som mer detaljerat beskriver tillvägagångssätt.
Det råder alltså ett stort kunskapsbehov gällande buller
generellt. Det handlar både om vilka ljudnivåer som kan
accepteras i olika situationer, men även vad olika exponerings-

nivåer innebär i form av hälsoeffekter. Det har bidragit till den mest exponerade skol- och förskolegårdarna. Boverket har
tagit fram en vägledning med allmänna råd om barn och
osäkra och minst sagt spretiga tillämpning vi haft fram till i
ungas utemiljö, där ljudkvalitet utgör en faktor att beakta.
dag, vilket var en av anledningarna till det förändringsarbete
som inleddes för några år sedan.
Studier vid nybyggda bostäder i Stockholms län har visat att SAMSYN
det går att bygga bostäder med bra ljudkvalitet och låg andel
Mellan de berörda centrala myndigheterna pågår ett arbete
bullerstörda även i starkt bullerutsatta miljöer. Här finns ett
inom den så kallade nationella bullersamordningen. Fem
fortsatt stort behov av vägledning och informationsspridning,
stycken myndigheter utreder frågor där det finns behov av
vilket ytterligare aktualiseras av beslutade förändringar.
ökad samsyn (Boverket, Trafikverket, Naturvårdsverket,
Exempel på frågeställningar som behöver belysas är utformFolkhälsomyndigheten och Transportstyrelsen). Avsikten är
ning och ljudkvalitet på uteplats i anslutning till bostad och
att myndigheterna ska komma överens om vad som bör gälla
i vilken utsträckning det är möjligt att ta hänsyn till framtida
inklusive rimlig ambitionsnivå när det gäller åtgärder och
förändringar av bullersituationen. Ansvarsfrågan, om beräknade eftersträvansvärd ljudkvalitet.
ljudnivåer i planskedet av någon anledning inte stämmer
Slutligen kan konstateras att bullerfrågorna är mycket
överens med vad som sedan konstateras när bostäderna är klara komplexa med flera ansvariga aktörer inblandade. För att
och inflyttade, är en annan fråga som behöver förtydligas.
bullerarbetet ska bli mer framgångsrikt behövs ett tydligare
Genom begrepp som ekosystemtjänster och akustisk design
utpekande av ansvar, i synnerhet när det gäller helhetsansvar
kan effekten av grönska och växtlighet värderas bullermässigt
för bullerfrågorna. Det gäller inte minst bulleråtgärder vid
och ljudkvalitet kan diskuteras som en tillgång att arbeta med
källan, där det finns stor potential till förbättringar.
i stället för buller enbart som problemområde.
Det stora antalet exponerade och det faktum att bullerTidigare har det huvudsakliga fokusområdet i bullerskyddsproblemen inte minskar, riskerar att det uppstår en känsla av
arbetet nästan uteslutande varit inriktat mot bostäder och
hopplöshet som kan hämma förbättringsarbetet. Men det
bostadsnära miljöer. På senare tid har även ljudnivåer vid andra pågår hela tiden positiva insatser för ökad ljudkvalitet. Goda
miljöer som rekreationsområden, skolor och förskolor uppexempel behöver lyftas fram för att inspirera till ökad aktivitet
märksammats.
och fortsatt framgångsrikt arbete. Det
LÄNKAR:
Ljudkvalitet i rekreationsområden
arbetet, tillsammans med beslutade
är ett område där intresset ökar för att Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
riktvärden för trafikbuller och den
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/15/150216.PDF
kunna beskriva och klassa ljudkvalitet Boverkets vägledning industribuller
praxis som kommer att utvecklas,
inom olika områdestyper, alltifrån
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
gör att det finns anledning att känna
teman/industribuller/
större sammanhängande områden
hoppfullhet om ljudmiljöfrågorna
långt ifrån städerna till naturreservat i Naturvårdsverkets vägledning industribuller
inför framtiden!
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/
direkt anslutning till större städer och
Vagledningar/Buller/Buller-fran-industrier/
Text: Kerstin Blom Bokliden, handläggare
för den delen, även stadsparker och
Prop 2013/14:128 Samordnad prövning av buller
Sveriges Kommuner och Landsting &
enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
offentliga rum, inne i den täta staden.
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/236711
Magnus Lindqvist, utredare. Foto: SKL:s
Ljudmiljön utomhus vid skolor och
bildarkiv.
Lagrådsremiss Nya steg för en effektivare planförskolor har kommit att bli allt
och bygglag och ökad rättssäkerhet för
verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
viktigare. Trafikverket och flera
http://www.regeringen.se/sb/d/19820/a/257375
kommuner har tagit fram kartläggningar och åtgärdsprogram för de
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Hållbar mobilitet
med hjälp av SUMP
eller TRAST?
Behöver du veta mer om planering av trafik och transporter för hållbar mobilitet i städer? Då finns
planeringsstöd både på EU-nivå och nationell nivå. Vi reder ut hur de förhåller sig till varandra.
Andelen av befolkningen som bor i städer har ökat under lång
tid och fortsätter att öka, både i EU och i Sverige. I städerna
genereras därför också en allt större del av den ekonomiska
tillväxten. Koncentrationen av människor och aktiviteter
skapar dock även en del problem och vissa har att göra med
behovet av transporter. Människor behöver resa mellan
bostäder, arbeten, service och aktiviteter och företagen behöver
få leveranser av varor och kunna leverera sina produkter. Idag
har många städer problem med trängsel, buller och dålig luft.
Det innebär också dålig framkomlighet och tillgänglighet
vilket skapar hinder för en fortsatt utveckling och det gör
också staden mindre attraktiv att bo och leva i.
För att komma tillrätta med dessa problem presenterade
EU-kommissionen en handlingsplan för ökad rörlighet i städer
2009 och nyligen har ett planeringsstöd SUMP (Sustainable
Urban Mobility Plan) tagits fram. Den första versionen av
SUMP-guiden kom år 2011 och den andra 2013. I Sverige publicerades dock redan 2004 den första utgåvan av ett liknande
planeringsstöd TRAST (Trafik för Attraktiv Stad). Andra utgåvan
kom år 2007 och den tredje kommer att publiceras i år, 2015.
Inom EU pågår för närvarande mycket arbete med att sprida
information om SUMP och med att på olika sätt stödja
tillämpningen i städer i EU. I Sverige har på motsvarande sätt
olika aktiviteter genomförts för att sprida information om
TRAST och för att stödja tillämpningen. Eftersom TRASTmaterialet har funnits betydligt längre än SUMP har många
svenska kommuner idag kommit relativt lång med att tillämpa
de principer och aktiviteter som TRAST förespråkar. Både
kommuner som har kommit längre i detta arbete och kommuner
som befinner sig i mera inledande skeden frågar sig idag dels
vilket stöd de ska använda och dels vilka likheter och skillnader
som finns mellan SUMP och TRAST.
ENDURANCE är ett EU-projekt som Sverige deltar i och
som syftar till att bygga upp nätverk av städer i EU och till att
stödja spridningen av information om och tillämpningen av
SUMP. För att underlätta jämförelsen mellan SUMP och
TRAST har VTI, som är den svenska partnern i ENDURANCE,
gjort en detaljerad jämförelse mellan de olika planeringsstöden.
Alla som arbetar med trafik- och transportplanering vet att
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hållbar mobilitet, eller rörlighet, i städer är en svår och
komplex uppgift. Detta återspeglas också både i SUMP och
TRAST. SUMP-guiden är indelad i fyra faser (förberedelser,
målformulering, utveckling av plan, implementering av plan)
som totalt omfattar elva steg med sammanlagt trettiotvå
aktiviteter. TRAST har en annan struktur och utgörs bland
annat av en handbok och en underlagsrapport med faktaunderlag. I jämförelse med SUMP innehåller TRAST mera fakta
och underlag, men det tas även successivt fram mer underlag
inom SUMP. Trots vissa skillnader är likheterna mellan
SUMP och TRAST betydande och alla delar i SUMP
återfinns också i TRAST.
VAD ÄR DET DÅ SOM INGÅR I SUMP OCH TRAST?

Börja med en policy
Som underlag för det fortsatta arbetet behövs samsyn om
vad som ska uppnås och om hur det ska uppnås. En fastställd
policy eller strategi kan till exempel omfatta mål och visioner
som ligger till grund för att identifiera åtgärder och för hur
arbetet eller planeringen organiseras. Eftersom planering är
långsiktig är det en fördel om det finns en bred politisk samsyn
som också är förankrad bland tjänstemän om medborgare i
kommunerna.
Fortsätt med en plan
En dokumenterad och fastställd plan för hållbar mobilitet
ligger sedan till grund för arbetet för att uppnå målen och
att närma sig visionerna. I TRAST benämns dessa planer
Trafikstrategier, men de kan också utgöras av flera olika planer
och strategier som fokuserar på olika delområden och även
översiktsplanen kan ha en viktig roll.
Samordna planeringen
Vikten av samordning, eller integrering, mellan olika planeringssektorer, till exempel mellan trafikplaneringen och
stadsplaneringen, poängteras i både SUMP och TRAST.
Det innebär att alla typer av åtgärder som på något sätt har
en effekt på transporterna i en stad, såsom lokalisering av
bostäder, arbetsplatser och handel, måste analyseras och
övervägas om de är i överensstämmelse med trafikpolicys och
trafikplaner. För att lyckas med detta krävs förutom en bred
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förankring, som nämnts ovan, även rutiner och arbetsprocesser
Mer information om SUMP: http://www.eltis.org/mobility-plans
som stödjer denna samordning och integrering.
Mer information om TRAST: http://www.trafikverket.se/TRAST.
Allt detta är förstås betydligt mer komplicerat och komplext
En mer detaljerad jämförelse mellan SUMP och TRAST och hur olika
delar återfinns i guider och handböcker hittar du i VTI Rapport 844:
än det låter här. Att enas om policys och planer kan vara en
http://www.vti.se/sv/publikationer/lista/ (Kerstin Robertson).
utmaning, men den största utmaningen är troligen att lyckas
omsätta mål och visioner i praktiska åtgärder som leder i
Text: Kerstin Robertson, forskningschef Miljö, Statens väg- och transportforskningsinstitut
riktning mot hållbar mobilitet.

Ny utgåva av Trafik för en attraktiv stad
Det finns ett intresse i samhället av att främja en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Staden utvecklas av människor som har intresse av och motiv för att verka
och leva i staden. En attraktiv stad kräver framsynta stadsbyggnadsåtgärder och
en samhällsplanering som utgår från ett helhetsperspektiv. Helheten skapas när
många parter och intressen ges möjlighet att samverka i planeringsprocessens
olika skeden.
Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Trafikverket har i samarbete med Boverket tagit fram
Trafik för en attraktiv stad (TRAST). Syftet med
TRAST är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och
skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen.
TRAST ska vägleda samhällsplanerare, beslutsfattare och
andra i arbetet med att planera, och därmed ge rätt förutsättningar för resor och transporter. Genom TRAST erbjuds ett
stöd i utformningen av trafiksystemet så att det bidrar till
stadens utveckling och en god och hållbar livsmiljö.
HANDBOK OCH UNDERLAG TILL HANDBOK

Trafik för en attraktiv stad består av flera delar. Handboken
(Trafik för en attraktiv stad. Handbok) är avsedd att vara en hjälp
i kommunens processinriktade arbete med trafikfrågorna. Arbetet
tar sig olika uttryck beroende på kommunens förutsättningar.
Resultatet av arbetet kan vara en trafikstrategi, ett underlag till
översiktsplanen, en trafikplan, en områdesplan för förnyelse eller
andra dokument som berör resor och transporter i kommunen.
Den huvudsakliga målgruppen är, förutom berörda kommunala
tjänstemän, förvaltningschefer i berörda förvaltningar och
förtroendevalda. Det är också andra myndigheter och organisationer som samverkar med kommunerna kring trafikfrågor.
Trafikfrågornas hanteras i planeringsprocessens olika
skeden. De olika stadsbyggnadskvaliteterna skall utvecklas
inom ramen för hanteringen av varje trafikslag och sammanvägas inför nästa skede. I den mindre tätorten kan trafikstrategin
och trafikplanen sammanfogas till ett dokument.

Processen som beskrivs i handboken kan tillämpas vid
planering i såväl befintlig stadsmiljö som vid nyexploatering.
TRAST är också ett hjälpmedel för mindre kommuner som
inte kallar sina tätorter för städer. I dessa tätorter är det ofta
naturligt att sammanföra trafikstrategi, trafikplaner och åtgärdsprogram till ett integrerat planeringsdokument, eventuellt som
en del av eller underlag till översiktsplanen. Det arbetssätt som
föreslås förutsätter alltid att olika yrkesgrupper samverkar i
planeringen.
Underlagsdelen (Trafik för en attraktiv stad. Underlag till
handbok) innehåller faktaunderlag för arbetet med trafikstrategi,
trafikplan eller åtgärdsprogram. Den huvudsakliga målgruppen
för denna del är utredare och tjänstemän som behöver utarbeta
beslutsunderlag avseende trafikfrågor. De båda delarna tillsammans innehåller en bred kunskapsbas, som kan användas på
många olika sätt i stadens planering.
TRAST-FAMILJEN

Utöver huvuddokumenten Handbok och Underlag till handbok
finns fördjupningar som ger ytterligare råd och handledning
inom en rad områden i trafikplaneringen. En separat introduktion ger en överblick över hela TRAST-familjen. TRAST-guiden
och TRAST-guidens checklista är två av fördjupningarna som
särskilt fokuserar på hur en väl fungerande process kan genomföras i arbetet med en trafikstrategi. Dessa dokument har visat
sig vara särskilt användbara i mindre kommuner. Totalt har
TRAST-familjen i dagsläget 13 medlemmar och de finns att
hitta under www.trafikverket.se/TRAST.
Enligt en enkät riktad till alla kommuner utförd av SKL under
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2013 uppgav 59 av dem som svarade på enkäten att de hade
en trafikstrategi och mer än två tredjedelar hade inspirerats av
TRAST i framtagandet av trafikstrategin. Med andra ord
används TRAST, men det är angeläget att ännu fler kommuner
inspireras av TRAST och ser värdet i att ta fram en trafikstrategi.
Trafik för en attraktiv stad, utgåva 2, kom ut 2007 och
sedan dess har det hänt en hel del inom trafikplaneringsområdet i Sverige. Nästan 60 experter har varit involverade i
uppfräschningen av TRAST. Texter har uppdaterats, strukits
och kompletterats och bilder har bytts ut. En referensgrupp
med representanter från kommuner (Malmö, Lund, Västervik,
Umeå och Luleå) och myndigheter (Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket) har tyckt till om utgåva 3 under arbetets gång.
Några områden som fått mer fokus i utgåva 3 är bland annat
fysisk aktivitet, jämställdhet och parkering (både för bilar och
cyklar). Nytt i utgåva 3 är även text om hållbar handelspolicy.
Många bra verktyg har tagits fram de senaste åren, bland annat
har Malmö stad varit med och utvecklat ett attraktivitetsindex
(habitabilitetsindex), som nämns i TRAST utgåva 3.
Eftersom TRAST-familjen numera innehåller fördjupningar
inom vissa områden har en hel del kapitel i underlagsdelen
setts över och anpassats utifrån fördjupningarna. Exempelvis
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har stora delar av trafiksäkerhetskapitlet skrivits om så att
det inte överlappar fördjupningen Trafiksäkra staden alltför
mycket och gångkapitlet har uppdaterats utifrån TRASTfördjupningen Gångbar stad. Handboken har anpassats
utifrån TRAST-guiden och dessutom delvis fått ny struktur.
KOPPLING TILL SUMP OCH GATUUTFORMNING

TRAST på EU-nivå kallas Sustainable Urban Mobility Plan
(SUMP). EU anser att SUMP behövs för att städer ska kunna
erbjuda sina invånare mobilitetsalternativ, som både är hållbara
och tillgodoser invånarnas behov. Likheterna mellan TRAST
och SUMP är stora och trafikstrategier enligt TRAST motsvarar innehållet i SUMP, men TRAST utgår från en helhetssyn på stadsutveckling som är bredare än den i SUMP.
TRAST och utformning av vägar och banor är kopplade till
varandra. TRAST hanterar planeringsfrågor på en övergripande
nivå medan dimensioneringen av vägar, gator och banor görs
inom ramen för utformningen. Länken mellan den övergripande
planeringen och princip- och detaljutformningen av gaturum
är gaturumsbeskrivningen.
Text: Elin Sandberg, utredare Trafikverket
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Nätverk i norr – TRANA lyfter mot nya höjder
Hur får man igång ett arbete med en trafikstrategi? Finns det någon nedre gräns för att man kan
kalla resultatet trafikstrategi? Är processen viktigare än dokumentet? Det råder ingen tvekan om nyttan
med lokala och regionala trafikstrategier men det finns en hel del frågor när det gäller att utveckla ”sin”
trafikstrategi när man får uppdraget.
I Trafikverkets Region Nord, Norrbotten och Västerbotten,
har Trafikverket sedan länge sett nyttorna med kommunal
struktur, helhetsbild och långsiktighet i samarbetet med
regionens 29 kommuner. 2011 bjöds alla regionens kommuner
in till ett nätverk med ändamålet att gemensamt utveckla
kunskaper, metoder och så vidare för trafikstrategier. Utgångspunkten var, och är fortfarande, TRAST-guiden. Nätverket
fick namnet TRANA–TRAfikstrategier i NorrA Sverige och
omfattar nu 18 kommuner, de båda länsstyrelserna, Region
Västerbotten samt ytterligare några aktörer.
TESTAR OCH DISKUTERAR

Nätverket bygger på att hela tiden komma vidare i sin
process genom att vid nätverksträffarna testa och diskutera
de steg man tar. Ett program för en TRANA-nätverksträff
innehåller alltid ”laget runt”, det vill säga man berättar om
arbetsläget i sin kommun och olika föreläsare. En återkommande mycket uppskattad punkt är ”speeddating” där man
möts två och två för att sedan byta tills alla har träffat alla.
Andra viktiga och intressanta inslag har varit processledning,
uppföljning och goda exempel från andra delar av landet.
Nätverket har ett mycket gott, ovärderligt, stöd hos TRV
centralt, främst genom Mathias Wärnhjelm.
Vad har då nätverket uppnått under sitt drygt tre år långa
varande? Förutom den ibland svåravlästa process som pågår?
Några av nätverkets kommuner, Boden, Kalix, Luleå, Piteå
och Älvsbyn, har fått möjlighet att vara med i ett europeiskt
projekt vars syfte är att utveckla metod för regionala trafikstrategier. En ”Future search workshop” (FSWS) är genomförd
som i sin tur lett till SARETS – Samverkan Regional Trafikstrategi där kommunerna under 2015 arbetar intensivt med
utveckling av en regional trafikstrategi, den ”europeiska
modellen”.
Om man vill plocka ut det viktigaste när det gäller drivande
av nätverk av TRANA:s modell handlar det mycket om att ha
balans mellan föreläsningar, information och diskussioner.
Målsättningen är att vara ett lärande nätverk och principen
för ett sådant är att vi vid varje nätverksträff ”höjer oss” från

föregående genom diskussioner och annan input. Därefter är
det till att testa, utveckla och jobba på hemmaplan för att vid
nästa nätverksträff upprepa ”höjningen”. Nätverksträffarna har
varierat mellan endagars och lunch till lunch och nu tycks
sistnämnda vara det som föredras. Det finns en klar fördel att
diskutera även vid middagsbordet.
PROCESSEN MÅSTE FUNGERA

Om man vill plocka ut det viktigaste när det gäller kommunala
trafikstrategier bör man ta med betydelsen av en fungerande
process. Det i sin tur säkrar att resultatet inte blir något som
endast existerar i en mapp och allt fortsätter som förut. Sedan
bör man också ta till sig den kunskap som finns i TRASTguiden. Guiden, med alla sina tillhörande publikationer, är ett
utmärkt stöd i arbetet och är värd ett rejält genombrott i
svenska kommuner. Frågan som ställs i inledningen angående
nedre gräns för trafikstrategi är också mycket relevant och att
man bör ha med de tre faser som beskrivs i guiden är helt
klart. När det gäller de tolv arbetsmomenten som finns
beskrivna i ”TRAST-guiden, en checklista”, som för övrigt
TRANA varit med och utvecklat, kan det vara en fördel att
diskutera antal och till viss del i vilken ordning man ska ta
arbetsmomenten.
I maj, 19–20, strax innan denna tidning ges ut, är det dags
för nätverksträff igen, denna gång i Skellefteå. Programmet
kommer innehålla, förutom de ovan nämnda ”stående punkterna”, diskussion om ”landsbygds-TRAST”, det regionala
perspektivet och möjligheterna att med gemensamma krafter
skapa ett ”mönsterexempel”.
Tranor och trastar känner luft under vingarna och inspiration, på samma sätt som kommunala och regionala planerare,
utredare och andra med anknytning till trafikplanering i
Norr- och Västerbotten känner i dessa dagar. Nätverksdeltagande räknas som mycket värdefull tid och hos Trafikverket
kan Stefan Löfgren, Annika Nordkvist och Ulf Pilerot berätta
mer om det så önskas.
Text: Ulf Pilerot, projektledare Trafikverket
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Så utformar
du gaturummen
Utformning av gaturum, en VGU-guide är en ny handbok för en målinriktad, systematisk
och väl förankrad utformningsprocess, från Sveriges Kommuner och Landsting.
VGU-guiden är avsedd att användas som stöd vid utformning
av gator i tätorter. Den utgår från de råd och riktlinjer som
formulerats för utformning av tätorters trafiksystem i handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST), samt de krav och
råd på olika mått för de olika trafikelementen som beskrivs i
Trafikverkets skrift Vägar och gators utformning från 2012.
Som stöd för val av principutformning respektive detaljutformning används även andra aktuella eller kompletterande råd och
anvisningar till exempel GCM-handboken från Sveriges
kommuner och Landsting.
VGU-guiden ska ge stöd att tillämpa VGU inom tätorter
för planerare, trafikutformare, projektörer och andra som är
involverade i att utforma gaturum. VGU-guiden beskriver en
arbetsprocess för ett systematiskt och kvalitetsstyrt utformningsarbete. Utgångspunkten för arbetet är ett beslut om att ta
fram ett förslag till princip- och detaljutformning av gaturummet.
Resultatet blir en princip- och detaljutformning av gaturummet
som är väl avvägd mot de mål som formulerats för gaturummets samlade funktion och form. Slutprodukten är underlag
för att ta fram bygghandlingar.
Gaturummet formas med stöd av följande fyra huvudområden
Gaturummets karaktärsanspråk, Trafikens funktionsanspråk,
Hänsyn till viktiga egenskaper och Villkor att uppfylla. De
kommunala inriktningsdokumenten ger stöd för att forma
gaturummet, de är också en lokal bild av vad de gemensamma
regelverken och de lokala avvägningarna ger.

• Samråd – Här sker ett samråd med berörda där dels
Gaturumsbeskrivningen stäms av och dels målen för arbetet
uppdateras.
• Principutformning – Här formas ett eller flera alternativa
principutformningar för sektion, gångpassage, cykelpassage,
hållplats och korsning. De kan sammanfogas till en eller flera
alternativa kombinationer av gatuutformningar.
• Samråd – Här sker ett samråd där de olika alternativ
förankras som ska detaljutformas och konsekvensbeskrivas.
• Detaljutformning – Här detaljutformas de alternativ som
valts ut. Alternativen konsekvensbeskrivs och värderas mot
målen.
• Samråd – Här förankras konsekvensbeskrivning och
värdering, ett av alternativen förordas.
• Ritning och PM – Här färdigställs handlingarna som visar
och beskriver hur gaturummet ska formas. Informationen
ska vara tillräckligt fyllig för att ge bra stöd för nästa steg
i arbetet.
• Avslut – Här sker en redovisning och ett överlämnade av
handlingarna till ansvariga för nästa planeringsskede,
bygghandling eller totalentreprenad. Dessutom sker en
genomgång av de erfarenheter som framkommit i arbetsprocessen samt en överföring av denna kunskap till berörda.
Begrepp som behöver förklaras är samlade i en bilaga.
Referenser som ger stöd för fördjupad kunskap anges i en
samlad lista.

UTFORMNINGSPROCESS

SAMRÅD

• Start – Här beskrivs hur arbetet inleds med att forma
projektet i en projektbeskrivning.
• Gaturumsbeskrivning – Här upprättas en gaturumsbeskrivning, där samlas informationen som krävs för att ta
sig an uppgiften. Gatrumsbeskrivningen anger ett framtida
önskat tillstånd, och i förekommande fall dess nuvarande
tillstånd.

Samråden mellan varje arbetsmoment är avgörande för ett framgångsrikt arbete. Gatans utformning påverkar både enskilda
personer och trafikantgrupper, varudistribution och olika
typer av verksamheter. Möjligheten till insyn och påverkan
i ett arbete med gatuutformning är viktig, dels för att kunna
tillmötesgå olika typer av anspråk och synpunkter som inte till
fullo beaktats, dels för att minska risken för överklaganden av

Utformningsprocessen är indelad i avstämningar och arbetsmoment.
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Illustration av metodval i relation till var i planeringsprocessen man befinner sig; ju tidigare i processen, desto öppnare dialog.
Källa: Storstad – Samtal om problem och lösningar. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt på uppdrag av Vägverket. Illustration: Caroline Linhult

utformningsförslaget och därmed tidskrävande omarbetningar.
Genom ett tidigt samråd med olika parter skapas en möjlighet
till större förståelse mellan de berörda. Därmed skapas det bättre
förutsättningar för acceptans för en utformning som är bra för
de flesta men bara acceptabel för några.
Samrådet har ett pris – det kostar tid, planering och tålamod
och kräver förmåga att hantera gruppsociala processer och att
kommunicera. Utmaningen är att hitta ett sätt att kanalisera
berördas engagemang så att arbetet blir ett samarbete. Man
kan diskutera vad det är som förankras – ett färdigt beslut eller
en pågående process. Risken med att låta samrådet komma in
sent är att berörda känner sig motarbetade och överkörda.
Samrådets syfte är att flertalet berörda ska acceptera eller rent
av vara nöjda med såväl resultatet som processen.
Det finns olika metoder att tillgå för att informera och för
att få in synpunkter och erfarenheter under ett projekt. Flera
finns beskrivna i TRAST-handboken. De går att anpassa och
kombinera för att komplettera varandra. Det viktiga är att de
som deltar får riktig information om projektet, dess förutsättningar och sitt eget deltagande. Valet av metod beror till stor
del på i vilket skede planeringen befinner sig. Ibland gäller det
att informera om sådant som inte ska diskuteras.
Gaturumsbeskrivningen är länken mellan övergripande
planering och princip- och detaljutformning av gaturum. Den
kan fungera både som stöd för att beskriva önskat tillstånd och
för att beskriva nuläget för gaturum. Delar av beskrivningen

används som ingångsvärden till Vägar och Gators Utformning
(VGU).
FYRA OLIKA DELAR

Gaturumsbeskrivningen kan utvecklas efterhand som uppgifter
efterfrågas i utformningsprocessen. Gaturumsbeskrivningen
består av fyra delar:
• Gaturummets karaktärsanspråk
• Trafikens funktionsanspråk
• Hänsyn till viktiga egenskaper
• Villkor att uppfylla
Den första delen ”Gaturummets karaktärsanspråk” anges i
Stadstyp och Livsrum, de definierar tillsammans några av de
stadsbyggnadsegenskaper som är väsentliga att ta hänsyn till
vid gatuutformningen.
Den andra delen, ”Trafikens funktionsanspråk”, beskriver
trafikens anspråk i gaturummet och hur balansen mellan
trafikanterna och deras tillgänglighet och framkomlighet
ska hanteras.
Den tredje delen, ”Hänsyn till viktiga egenskaper”, beskriver
de hänsyn som behöver tas i det aktuella fallet. Hänsyn som
handlar om Trygghet, Trafiksäkerhet, Miljöpåverkan, behov
av Möblering med gatumöbler, stolpar, träd etcetera.
Den fjärde delen, ”Villkor att uppfylla”, beskriver de krav
som kommunen är skyldig att uppfylla. Barnkonventionen,
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (ALM) om tillgänglighet
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Cykelöverfarten regleras med väjningsplikt och ska hastighetssäkras.
Illustration. Andreas Fredriksson, SWECO Transport System AB

och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden
för andra anläggningar än byggnader. Utformningen ska vara
anpassad till gällande trafikregler. Utformningen ska avpassas
till de ledningar och brunnar som har låsta placeringar.
Utformningen ska avpassas till de höjder som har låsta lägen
och de höjder och lutningar som krävs för en acceptabel
funktion.
PRINCIPUTFORMNING

Principutformningen är nyckeln till att hitta väl utformade
varaktiga lösningar. Pröva gärna att göra lösningar som visar
ett önskat framtida tillstånd där flera av de anspråk, hänsyn
och villkor som angetts tillgodoses på ett framåtsyftande sätt.
I Trafikverkets Exempelbank kan inspiration hämtas. Exempelbanken behöver ständig påfyllning för att ge inspiration, fyll
gärna på.
Stöd för val av principutformning hämtas ur VGU 2012
eller från andra stödjande dokument. Principutformningen
omfattar sektion, gångpassage, cykelpassage, hållplats och
gatukorsning. Dessa element sammanfogas till en eller fler
principutformningar.
Som stöd för val av principutformningar presenteras i en
”Lämplighetsmatris”, en för varje element.
Varje alternativ av element presenteras därefter mer i detalj.
Konsekvensbeskrivningen av de valda alternativen ska ge stöd
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för att välja mellan dem eller att justera valet av kombinationer
i dem eller att ge stöd för att fullfölja de formulerade alternativ
i en detaljutformning. I detta moment är det viktigt att ta fram
en kostnadskalkyl på investeringen och en bedömning av
drift- och underhållskostnaderna för respektive alternativen.
Värderos är ett illustrationsverktyg som kan användas
vid projekt i ett planeringsskede. Värderosen visar hur väl
respektive förslag uppfyller de uppsatta målen. Om måluppfyllelsen är god markeras detta långt ut på den axel som tillhör
respektive delmål och om uppfyllelsen är låg hamnar markeringen närmare centrum av rosen.
DETALJUTFORMNING

I detaljutformning sker dimensioneringen av ytorna så att
rumsliga och funktionella anspråk tillgodoses. Anspråken
är som regel större än vad som ryms inom de ytor som finns
tillgängliga. I principutformningen har den principiella
avvägningen gjorts mellan de olika ytanspråken. Vid detaljutformningen kan ytterligare avpassningar behöva ske då
måtten sätts för varje del. Dessa avpassningar kan göras med
stöd av målformuleringen och med Gaturumsbeskrivningens
önskade tillstånd.
VGU-guiden är framtagen av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) i samarbete med Trafikverket.
Text: Roger Johansson, trafikutredare SWECO Transport System AB
& Leif Linderholm, trafikutredare Trirvector Traffic AB
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Returadress
Södermälarstrand 1-11
118 20 Stockholm

Klara.
Färdiga.
Cykla.

Vi tänkte revolutionera lite. Målet är att underlätta processen för dig som vill köpa
en bro. Vi vill helt enkelt göra det enklare och tryggare – oavsett vilka förkunskaper du
har. Därför har vi utvecklat en monteringsfärdig träbro, som redan är projekterad och
klar för snabb leverans. Dessutom lär priset vara en positiv nyhet. Precis som hos alla
våra träbroar skapar materialval och energisnål tillverkning halverad klimatbelastning
jämfört med broar i andra material. Det ingår också.
Martinsons gång- och cykelbro FV
Fackverksbro i tryckimpregnerat norrländskt trä
Uppfyller kraven från kommuner och Trafikverket
Levereras, lyfts på plats och monteras i ett stycke
Bredd, fritt invändigt, 3 meter
Längder från 20,0 till 31,5 meter
Leveranstid ca 8 veckor

Se komplett prislista inkl priser för frakt, montage och tillval på martinsons.se
Kunden ansvarar för förprojektering av broläget, markarbeten samt brofästen.
*Fritt fabrik, exkl moms.
Kontakta Johan Sundbom på 070 260 74 70 eller johan.sundbom@martinsons.se

Martinsons
gång- och
cykelbro FV
Pris från
373 000 kr*

