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www.philips.se/intelligentcity

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.
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LEDAR E

År 2025 kommer det att bo cirka 10 miljoner människor i 
Sverige varav de flesta i våra storstadsregioner. Ökningen 
beror på att vi lever allt längre, det föds fler barn och det 
flyttar in fler till vårt land. Innerstäderna förtätas och 
antalet städer med egna stadskärnor ökar i antal i 
storstadsområdena. Regioner med pendlingsavstånd till 
storstadsområden och med infrastrukturknutpunkter 
ökar också i omfattning. Möjligheten att lätt kunna ta sig 
till arbete samt till service och nöjesutbud är viktigt. Orter 
utanför större tätorter, knutpunkter och pendlingsstråk 
har ofta en utflyttningstrend att hantera. Folk väljer allt 
mer att bo nära sitt jobb och nära storstadsregionernas 
utbud och allt tyder på att denna trend håller i sig.

I sommar har jag befunnit mig på flera ställen i Sverige 
både i större städer och på landet, och slås av vad vackert 
vårt land är. En annan reflektion är hur mycket det är som 
vi kommunaltekniker påverkar i samhället och hur mycket 
samhället är beroende av oss. Allt ifrån planerandet av 
nya allmänna platser till drift av den befintliga kommuna-
la infrastrukturen och anläggningar. Särskilt känsligt är det 
när allt detta ska fungera även vid lägre bemanning 
under semesterperioderna.

”Sverige är fantastiskt!”. Det uttrycker vi många, 
speciellt under semestern då vi spenderar tid på våra 
egna smultronställen runt om i landet. Då får vi tid att 
njuta av vårt lands fördelar och skönhet, och vi känner oss 
särskilt nöjda och tillfreds. Ofta drar vi ut på landet under 

våra lediga perioder och söker efter naturnära och tysta 
platser. Är jakten på lugn och ro under vår lediga tid en 
motreaktion på den urbana utvecklingen?

Den ständiga urbaniseringen ställer allt större krav på 
våra kommuner att i vissa fall planera för befolkningsök-
ning och andra kommuner att hantera befolkningsminsk-
ningen. Det är stora utmaningar för våra kommunala 
förvaltningar att arbeta med kommunal service, samhälls-
planering och utveckla våra städer på bästa sätt.

Vad får denna urbana utveckling för betydelse för 
Sverige? Och hur går det att kombinera tillväxt med 
hållbarhet? Det är exempel på frågor som kommer att 
behandlas under Kommunal Teknik 2015 på Clarion Hotel 
Sign i Stockholm den 8–9/9. Kommunal Teknik 2015 är 
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress 
med temat: Stad och land tillsammans för miljöanpassad 
tillväxt. Vi ses väl?!

Reflektioner från Sommarsverige

NYA  MED LEMM AR
Cedervall Rickard ENSKEDEDALEN
Ekblom Åsa GLANSHAMMAR
Fridsén Magnus DJURÅS
Hallblad Carl VÄNERSBORG

Larsson Fredrik ULRICEHAMN
Ljungholm Gill ÅBY
Mårtensson Maya STOCKHOLM
Västibacken Tove UPPSALA

Sofi Almqvist
Styrelseledamot KT
Enhetschef Trafik och landskap
Exploateringskontoret Stockholms stad
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Framkomlighets-
strategin kräver 
svåra beslut

Stockholms stads nya trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, fick mycket uppmärksamhet när den 
antogs för cirka tre och ett halvt år sen. Men vad har hänt sen dess? Har den nya trafikhierarkin som 
beskrivs fått genomslag i den faktiska planeringen eller kör Stockholms planerare på i gamla hjulspår?

Framkomlighetsstrategin är ett tematiskt tillägg till stadens 
översiktsplan, Promenadstaden. Den beskriver hur stadens 
beslutsfattare ska prioritera mellan olika funktioner i gatunätet 
– hur utrymmet mellan husväggarna bäst kan användas för att 
bidra till stadens mål. 

Strategin har fyra övergripande inriktningar:
• Det ska bli mer plats till de färdsätt som tar minst plats per 

person: bussar, cyklar och gående. Framgång mäts i hur 
många personer och hur mycket gods som kan transporteras, 
inte hur många fordon. 

• Trafiken ska bli mer pålitlig. Stockholms resenärer ska kunna 
räkna ut ungefär hur lång tid resan tar, oavsett hur man 
väljer att resa. Det ökar valfriheten. 

• Gatorna utgör några av stadens viktigaste offentliga rum och 
ska behandlas som sådana. Vi ska hitta rätt balans mellan 

effektiva transporter som kan spara tid och attraktiva platser 
där vi vill spendera (eller slösa) tid. 

• Trafiken måste anpassa sig till storstadens villkor – vi måste 
minska de negativa aspekterna som buller, personskador, 
utsläpp och barriäreffekter.

Men att ta fram en strategi är bara början på det riktiga 
arbetet. Inriktningar och mål åstadkommer ingenting i sig 
utan det krävs planer och pengar. Nu finns en serie tematiska 
planer på plats, som berättar vad som behövs för att gång, 
cykel, stomkollektivtrafiken och gods ska kunna nå sina mål. 
Det finns också planer som talar om vad som behövs för en 
trygg och säker vägtrafik samt för en fungerande parkerings- 
situation. Staden jobbar just nu med att ta tag i vad som 
behövs för att möta klimatmålen.

Så nu gäller det att gå från ord till handling. Och nu blir det 

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) inviger försök med gångfartsgata på Swedenborgsgatan juni 2015.
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svårt. För det är förhållandevis enkelt att enas om strategiska 
inriktningar. Det är när de ska tillämpas på en plats som de 
blir svåra: ”Det är klart att bussarna ska prioriteras över 
parkering. Fast vänta, jag menade inte MIN parkering ju!”

Och det tar tid. Beslutsprocesserna med sina inriktnings- 
beslut, programhandlingar, upphandling och genomförande-
processer ställer sina krav. Även ett relativt enkelt ombyggnads-
projekt som inte råkar ut för oplanerade förseningar kan ta mer 
än två år från början till slut.

Trafik och stadsmiljö engagerar och då är det viktigt med 
beslutsprocesser. Diskussioner om svåra avvägningar för prio-  
ritering av utrymme och pengar kan inte heller hastas fram 
riskfritt. Projektering och byggande kräver också sina processer.

VI MÅSTE LÄRA OSS ATT TÅLA MISSLYCKANDE

Men det finns sätt att komma vidare mycket snabbare. Några 
pågående försök, med inspiration från liknande verksamhet 
ibland annat New York, visar på stor potential. Det som fått 
mest uppmärksamhet är kanske omvandlingen av Götgatan, 
där gatutrymmet har omfördelats för att skapa bättre förutsätt-
ningar för främst människor som cyklar och går. Ändringar 
genomfördes på en snabb tidsplan, cirka 6–7 månader från 
beslut till invigning och till en liten budget, med hjälp av 
målning, skyltning och enklare element i plast och trä.
Det finns flera fördelar med denna typ av åtgärd:
• Det ger möjlighet att testa olika lösningar och genomföra 

dialog kring mindre lyckade utformningar – som kan justeras
• Det ger data och erfarenhet kring faktorer som annars är 

svåra att simulera, såsom platsupplevelse, gynnande av gång 
och cykel eller påverkan på handel. Detta är viktigt som 
motvikt till trafikmodeller och samhällsekonomiska kalkyler 
där även små ändringar i restider riskerar att slå ut allt annat. 
En mångfald av data krävs för att kunna göra bra avvägningar. 

• Det visar för medborgarna hur flexibla stadens gator kan vara 
om vi vill – men också hur komplexa avvägningarna kan vara.

Just detta arbetssätt – att vara mer snabbfotade med att genom- 
föra försök, utvärdera och sen optimera – har haft framgång i 
flera av trafikkontorets verksamhetsområden. Cykeljouren har 

Försök med gångfartsgata på Swedenborgsgatan som ska pågå hela 
sommaren 2015.
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visat hur en mer inriktad vinterväghållning kan ge ökad 
cykelanvändning året runt. Enklare åtgärder har gett bra 
resultat för stombuss 4:s restider och pålitlighet. Nattleveranser 
med hjälp av tystare fordon har fungerat bra i test och skulle 
kunna ha större potential för att minska trängseln och öka 
effektiviteten. Ändrade parkeringsavgifter där och när 
efterfrågan är som högst har ökat tillgängligheten utan större 
insatser. Men metoden utmanar det svenska kommunala 
arbetssättet på två viktiga sätt.

Först för att vi gillar att göra saker väl och stort. Det 
perfekta kan lätt bli det godas värsta fiende, och det gäller att 
kunna göra rätt kompromisser. I jakten efter ”Lösningen” med 
stort ”L” är det lätt att avfärda mindre åtgärder som kanske 
inte löser alla problem, men kan göra det bättre för några, 
vid vissa platser eller vid vissa tider. Och kanske framförallt  
går att genomföra nu.

Men denna strävan efter ”Lösningen” gör att vi också är 
rädda för att misslyckas. För då står man där med en miljon- 
investering som inte fungerar. Men att testa innebär inte att 
allt det vi testar kommer att fungera perfekt första gången. Just 
testen ger möjligheten att göra om och göra rätt. Kanske om 
och om igen. Som talesättet lyder, innovation kräver att man 
”fail early and fail often” (”misslyckas tidigt och misslyckas 
ofta”). Det kommer att kräva mycket mod, inte bara från 
planerare utan också från politiker och allmänheten.

SLÄPPA KONTROLLEN

Det händer något annat som kommer att kräva is i magen från 
alla oss som på ett eller annat sätt har ansvar för det offentliga 
rummet. Idéburen stadsutveckling, även kallad ”tactical 
urbanism” innebär att medborgare eller intressegrupper tar 

mer ansvar för att fixa trevliga eller roliga inslag i det offentliga 
rummet. Pop-up parker av den typen som anlades under 
CityMoves-konferensen är ett bra exempel. Här har lokala 
boende och entreprenörer, tillsammans med Fastighetsägarna, 
skapat en tillfällig park på en underutnyttjad vändplan på 
Åsögatan på Södermalm. 

Vissa menar att detta är ett tecken på att kommunen har 
misslyckats med att skapa sådana möjligheter, andra ser det 
som ett bra tecken på ett civilsamhälle som tar ansvar för 
stadsmiljön. Det finns viktiga rättviseaspekter kring vilka som 
har resurserna, möjligheten och inflytandet att kunna ta plats 
– och vilka som inte har det. 

Men allt tyder på att medborgarna vill bli mer inblandade i 
beslutsfattandet om sin närmiljö. Det är mycket positivt och kräver 
att vi ser över processer och regelverk – och vår egen inställning.

HA TÅLAMOD – VAR MODIG – VISA PASSION

Framkomlighetsstrategin representerar mycket riktigt ett 
paradigmsskifte i stadens hållning till trafikplanering. Men 
man vänder inte 50 år av stadsplaneringstradition över en natt. 
Det kommer att ta tid. Lyckligtvis är stadens gator mer flexibla 
än många kanske tror och flera projekt som avspeglar strategins 
intentioner är på ritborden och beslutsfattarnas skrivbord. 

Avvägningar är svåra. Strategier, planer och modeller kan 
inte göra kompromisserna åt oss. Det är kärnan i planerarens 
profession att väga olika intressen för att kunna ta fram förslag 
till beslut som bidrar till att nå politiskt uppsatta mål. Det kan 
kräva mod. Vi ska inte vara rädda för det – vi ska vara stolta.

Text: Daniel Firth, chefsstrateg på trafikkontoret, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Det ska bli mer plats till de  
färdsätt som tar minst plats per person:  

bussar, cyklar och gående.
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Stockholms grundförutsättningar för gångtrafik är alltså 
ganska goda. Vad ska då en gångplan för Stockholm bidra 
med? Hur ska den tillämpas samtidigt som staden hanterar  
de utmaningar som den snabba befolkningstillväxten medför? 

Gångplan för Stockholm är en av inriktningsplanerna under 
stadens trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, som funnits 
sedan 2012. Planen har varit ute på remiss under vintern, och 
den färdiga planen kommer att presenteras för trafiknämnden  
i augusti 2015. Gångplanen beskriver behoven hos gångtrafik- 
anter, vilka egenskaper en stad attraktiv för gående har och hur 
staden ska arbeta med åtgärder för att förbättra gångtrafikens 
förutsättningar.  Målet är en ökning av andelen resor som sker 
till fots. Den största ökningen ska ske i ytterstaden. 

KOMPLETTERING AV REDAN EXISTERANDE ARBETE

När arbetet med gångplanen påbörjades hade staden redan ett 
väl etablerat arbete inom många viktiga områden för gångtrafiken, 
bland annat trafiksäkerhet, lokala trygghetsvandringar, till- 
gänglighet för personer med funktionsnedsättning och med 
säkra skolvägar. Strategin för arbetet med gångplanen blev att 
översiktligt beskriva de faktorer som påverkar fotgängares vilja 
och möjligheter att resa till fots, både arbete som staden redan 
bedriver och sådant som kan vara önskvärt att starta ur ett 
gångperspektiv. De nya områden som bedömdes vara viktigast 
för att komplettera arbetet med att förbättra fotgängarnas 
förutsättningar har sedan blivit åtgärder i en handlingsplan  
för de kommande fem åren. 
Handlingsplanen innehåller följande kategorier av åtgärder: 
• Olika typer av investeringsåtgärder med syfte att förbättra  

för gångtrafiken, från superlokal till kommunal nivå, i olika 
typer av miljöer

• Ökad kunskap om Stockholms fotgängare, genom till 
exempel gångmätningar

• Verktyg för att rätt prioritera gångtrafiken, både på befintliga 
gator och vid planering av nya områden. 

• Förbättring av gatudrift och gatuunderhåll ur ett fotgängar-
perspektiv

• Vitalisering av stadsrummet genom tillfälliga åtgärder som 
gör staden attraktivare att gå och vistas i, och också ger 
medborgarna ett större inflytande över utformningen av  
sin närmiljö. 

Gångplanen lutar sig tungt mot principerna i Stockholms 
översiktsplan, Promenadstaden. Den beskriver målsättningen 
att bygga en stad som är tillräckligt tät och blandad för att vara 
attraktiv att gå och cykla i. Lyckas denna målsättning kommer 
gångplanens mål också att kunna nås. Det gäller att de nya 
bostäderna byggs i de delar av staden som ger reella förutsätt-
ningar för transporter till fots eller med cykel. Samtidigt är 
exploatering på dessa platser ofta omstridd, och protester mot 
förtätning är vanliga. 

I stadens befintliga miljöer är gångvänlighet bara en av 
många faktorer som spelar in när en gata ska få ny utformning. 
Även övriga prioriterade trafikslag behöver framkomlighet, och 
att göra rätt avvägningar dem emellan kan vara en utmaning. 

RÄTTVISA AVVÄGNINGAR KRÄVER KUNSKAP

Gångvänligheten på en gata påverkas av många faktorer. Ofta 
har små detaljer betydelse, på samma sätt som tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning kan saboteras av en 
enda kant eller ett gropigt underlag. När en gångbana 
möbleras med stolpar, träd eller bänkar ger det inskränkningar 
i utrymmet för fotgängare, som kan vara både positiva och 
negativa beroende på flödet och vilka vistelsekvaliteter 
möbleringen tillför. Hur fönster på ett nytt eller gammalt hus 
placeras eller används, eller kanske täcks över, bidrar till att 
gatan utanför upplevs som olika trygg att använda under 
kvällar och nätter. Biltrafiken på en gata kan både bidra till 
upplevelsen av en livlig och överblickad gatumiljö, och till 
buller, avgaser och barriäreffekter. 

Det är bara en del av faktorerna ovan som går att påverka 
från stadens sida. Därför blir det extra viktigt att göra rätt 
inom de områden som staden rår över. Kunskapen om  
gångtrafikens behov måste därför öka, vilket flera av åtgärderna 
i gångplanens handlingsplan syftar till. Det är bara när kun- 
skapen om alla trafikslag är tillräcklig som avvägningarna  
blir rättvisa. 

Text: Sara Malm, projektledare, Stockholms stad

Remissversionen av gångplan för Stockholm finns att läsa på:  
www.stockholm.se/gangplan.

}Till fots i Stockholmstrafiken

Stockholm är redan idag en gångvänlig stad, genom sin täthet och funktionsblandning. Knappt 40 
procent av resorna inom staden sker till fots, och 75 procent av alla resor som är under två kilometer sker 
med gång.  Avstånden till snabb, spårbunden kollektivtrafik är relativt korta både från bostäder och från 
arbetsplatser. Det gör det attraktivt att resa kollektivt, och därmed att gå till och från kollektivtrafiken.
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Från sommarstugor till åretruntboende:  

Komplexa processer i 
Nackas förnyelseområden

Nacka kommun, som gränsar i väster 
till Stockholms stad och till Saltsjön 
i norr och öster, är idag en snabbt 
växande del av Stockholmsregionen. 
Här finns stora variationer i landskapet 
och topografin och bebyggelsen är 
blandad. Kommunens huvuddelar 
är, förutom centrala Nacka, Boo, Älta, 
Saltsjöbaden och Fisksätra.

Nacka präglas sedan flera hundra år av industrier 
och företagande, men också av landsbygd och 
skärgård, och det är inte många år sedan vild-  
marken tog vid direkt öster om Skurusundet. 
Idag byggs Nacka stad på Västra Sickalön. En  
ny tunnelbanesträckning, 13 500 bostäder och 
10 000 arbetsplatser ska stå klart år 2030. 

Även andra delar av kommunen byggs ut och 
förtätas. Ett omfattande planeringsarbete och 
utbyggnad pågår parallellt. 

Vissa områden har ett stort inslag av villor och 
småhusbebyggelse, i såväl åretruntboende som 
sommarhus- och fritidshusområden. I exempel-
vis Saltsjöbaden byggde stockholmarna i början  
av förra seklet sina sommarvillor vid havet. Så 
småningom skedde också en stor, planerad 
utbyggnad av mindre fritidshus och egnahem, 
framför allt i norra och södra Boo. Den maxi- 
mala boytan var liten, 45–50 kvadratmeter, och 
husägarna ansvarade själva för vatten- och 
avloppshanteringen. 

FRÅN FRITIDSHUS TILL PERMANENT… 

I takt med att staden breder ut sig och invånar- 
antalet ökar bosätter sig fler och fler permanent i 
fritidshusen, och många vill bygga ut eller bygga 
nytt. Då ökar också kraven på såväl vattenför-
sörjning som avloppskapacitet och vägar. Förr 
eller senare blir belastningen hög på de befintliga 
systemen och de gamla trekammarbrunnarna 
med infiltrering förslår inte längre. Dricksvattnet 
ur egna brunnar riskerar att försämras av 

VA-utbyggnaden genomförs i ett högt tempo.
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närliggande avlopp och ibland går föroreningar rakt ut i om-  
givande hav och sjöar. De många små slingrande grusvägarna 
är av varierande kvalitet och på sina håll uppstår problem med 
att klara den ökande trafiken. Fastighetsägarna väntar ivrigt på 
nya detaljplaner med större byggrätter och på kommunalt VA. 

… KRÄVER FÖRNYELSE

Ett område som tidigare dominerats av fritidshus och som 
behöver detaljplaneläggas för att fungera för permanentboende 
kallas i Nacka för ett förnyelseområde. Planläggningen finans-  
ieras genom att kommunen tar ut en planavgift i samband med 
nya bygglov. Kommunalt VA finansieras genom uttag utifrån 
fastställd VA-taxa. Fastighetsägarna i området bekostar 
tillsammans de investeringar som behövs för att uppnå detalj-  
planens krav när det gäller vägarnas bärighet samt om- och 
utbyggnad av vägar och andra allmänna platser. 

Hur finansieringen beräknas och genomförs beror på om 
kommunalt eller enskilt huvudmannaskap föreslås i de enskilda 
detaljplanerna. Nacka kommun planlägger förnyelseområden 
av båda slagen, men grundprincipen är, liksom i PBL, 
kommunalt huvudmannaskap. 

Nacka kommuns gatukostnadspolicy reglerar kostnadsför-
delningen mellan fastighetsägarna vid kommunalt huvud-
mannaskap. Investeringar som bedöms bli till nytta för många 
fler än de som bor i området, till exempel parker och vägar 
som ska fungera som "huvudväg" för väsentligt fler än dem som 
bor eller arbetar i området, bekostas av skattekollektivet. Resten 
betalas av fastighetsägarna inom området. 

FÖRSÖK TILL ENKLARE PROCESS

Idag har flera gamla fritidshusområden hunnit detaljplane- 
läggas med utökade byggrätter och kommunalt VA. Under 
2000-talets första år såg det annorlunda ut. Det var tydligt  
att Nacka kommun behövde vidta genomtänkta och effektiva 
åtgärder i ganska stor skala. Den politiska ledningen manade 

på tjänstemännen för att hitta nya lösningar. Snabba och 
effektiva planprocesser behövdes för att nå framgång. 

Så föddes idén om en förenklad planeringsprocess, som 
prioriterade större byggrätter, kommunalt ansvar för VA och 
ett högt tempo. En förhoppning om snabbare processer och 
större inflytande för fastighetsägarna gjorde att man öppnade 
för båda sorters huvudmannaskap, en ganska ovanlig strategi. 
År 2008 togs den nya arbetsmodellen fram. I en del förnyelse-
områden valde en majoritet av fastighetsägarna enskilt huvud- 
mannaskap. I andra föredrog man kommunalt huvudmannaskap. 

GENOMFÖRANDET KAN TA TID

Trots dessa åtgärder så fortsatte processerna att ta lång tid. 
Förhoppningen att enskilt huvudmannaskap skulle bli billigare 
för berörda fastighetsägare visade sig inte heller stämma. 
Skälen kan vara flera: 

Uppfattningar om vägstandard går ofta isär. Den enskilda 
huvudmannen, ofta en vägförening, vill inte att medlemmarna 
ska betala för en högre standard än vad som uppfattas som 
nödvändigt. Att vägkostnader är svåra att exakt förutse kan 
därför bidra till att skapa osäkerhet, protester och överklaganden. 

Vidare blir processen alltid mer komplex, då mer än en part 
svarar för utbyggnaden. Det tar helt enkelt längre tid att för- 
handla och upprätta avtal. Om endast en part står för genom- 
förandet kan ledtiderna kortas och förutsägbarheten för hela 
projektet förbättras. Sett i det långa perspektivet har därför 
kommunalt huvudmannaskap ofta inneburit en snabbare 
genomförandefas. 

I de förnyelseprojekt som startas idag i Nacka kommun är 
kommunen som regel huvudman. Om särskilda skäl finns kan 
huvudmannaskapet fortfarande vara enskilt, till exempel för 
områden i de mest lantliga delarna, framför allt i skärgården. 

FÖRDJUPAD DIALOG

Dialog med fastighetsägarna pågår kontinuerligt, inte bara  

Förnyelseområden är områden som dominerats av fritidshus, men måste planläggas för permanentboende.
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i de delar av processen där det regleras i PBL. Tidig dialog 
prioriteras, till exempel kvartersdialoger, då tjänstemännen 
träffar några fastighetsägare i taget – kanske ett tiotal – i 
samtal. Dessa har ingen betydelse för den juridiska processen, 
men bidrar till ett bra planeringsunderlag.  Med kontinuerlig 
uppdatering och inbjudan till dialog får förhoppningsvis de 
berörda fastighetsägarna gott förtroende för projektplaneringen 
och genomförandet. Om sakägarna vet vad som händer, hur 
processen ser ut och om de kan ställa frågor och få svar tidigt, 
så kan det eventuellt minska antalet överklaganden längre fram 
och effektivisera genomförandet. 

PÅ VÄG MOT SLUTFÖRANDE

Nacka kommun har jämförelsevis stora förnyelsesområden. 
Det är ännu en bit kvar innan hela omvandlingen är genom-
förd. Ett intensivt arbete har präglat de senaste tio åren, men 
processen som sådan har pågått sedan 50-talet. 

Förnyelseprojekt är mer resurskrävande än så kallade bygg- 
herreprojekt, eftersom man samarbetar med hundratals fastig-  
hetsägare istället för en exploatör. Alla ska förstå planläggningen, 
vilka möjligheter den ger, vilka konsekvenser och kostnader 
den medför och vilken lagstiftning som styr. Många frågor 
dyker upp förutom de rent formella och projektledningen 
måste vara både pedagogisk och kommunikativ. 

Omkring 35 projekt pågår just nu, många av dem i genom-
förande- eller slutfas. Vissa är i planeringsskedet, främst 700 
fastigheter i sydöstra Boo, och tre detaljplaneprojekt återstår 
att påbörja. I norra Boo är planeringen till största delen klar, 
liksom mycket av utbyggnaden. På Älgö är genomförandet i 
stort sett klart och gatukostnader har debiterats. 

Det politiska målet i Nacka kommun är att alla detaljplaner 
för förnyelseområden ska vara antagna den 31 december 2017. 
Om cirka tio år räknar man med att genomförandet är klart 
och alla har fått kommunalt VA och utbyggda vägar.
Text: Kerstin Söderström, kommunikatör Teknik- och stadsbyggnads- 
staben, Nacka kommun Foto: Nacka kommun
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◗ Smart med ljus på flera sätt
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en prenumeration!

Surfa in på www.stadsbyggnad.org/prenumerera 
– där kan du klicka dig vidare till ett webbformulär 
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För 300 kronor (studentpris är 150 kronor) får du  
en helårsprenumeration.

Omvandling pågår i stora delar av Nacka.
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Svenska förorter i behov av lyft:

Många av Sveriges förorter står inför stora investeringar och har hamnat i en nedåtgående trend. Men 
det går att blåsa nytt liv i gamla stadsdelar. Det visar projektet Hållbara Hökarängen i Stockholm, som 
efter drygt fyra års stadsdelsutveckling har resulterat i många nyetablerade verksamheter, ett rikare 
kulturliv och ett levande centrum. Lärdomar och tips sammanfattas i en bok, med förhoppningen att 
kunna inspirera och vägleda fler till liknande initiativ.

Sedan byggboomen under efterkrigstiden har många av 
Sveriges förorter hamnat i en nedåtgående trend, med butiker 
som slagit igen och en ökad känsla av otrygghet. I stadsdelen 
Hökarängen i Stockholm, som byggdes under 1940-talet, 
behövdes en förändring.

 2011 inledde bostadsbolaget Stockholmshem projektet 
Hållbara Hökarängen, med målet att skapa ett socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbart Hökarängen. Arbetet 
har sedan dess fokuserat på centrumutveckling, konstsatsning-
ar och hållbarhetsinvesteringar. Genom en fördjupad miljösats-
ning har vi även engagerat och aktiverat boende i att leva mer 
hållbart. Idag, fyra år senare, har Hökarängen blivit en 
mötesplats för fler och rymmer allt från Sveriges första 
cevicheria och konstateljéer till närservice som apotek och en 
vårdcentral.

 Några av framgångsfaktorerna i arbetet är en öppenhet till 
idéer från föreningar, företag och boende, samt lokal närvaro 
– vi öppnade ett projektkontor på gågatan i centrum för att 
skapa en naturlig träffpunkt med Hökarängsborna.

 För att skapa en hållbar stadsdel måste man arbeta långsik-
tigt och driva förändringen med och genom de som bor i 
området. Därför har utgångspunkten för projektet hela tiden 
varit att tillsammans ta tillvara på och bygga vidare på de 
befintliga kvaliteter som finns och fungerar bra. Det har 
funnits ett fantastiskt engagemang. Förhoppningsvis kommer 
fler att inspireras till liknande initiativ.

Under projektets gång har vi bland annat anlagt odlingar, 
anordnat seminarier och workshops om hållbar konsumtion, 
arrangerat en hållbarhetsfestival, miljöshow, energitävling och 
matlagningskurser. Gamla traditioner som Hökarängens dag 
har återupplivats och genom lokala hållbarhetsambassadörer 
har vi arbetat för att påverka fler att till exempel laga vegeta-
riskt och cykla mer.

 

Projektet har vågat testa nya idéer, vilket har varit en mycket 
viktig aspekt. Men det som på riktigt avgör om projektet varit 
framgångsrikt, är om det som alla tillsammans har byggt upp 
lever vidare. Därför finns sedan länge en plan för hur olika 
delprojekt ska överlämnas. Det handlar helt enkelt om att 
skapa institutioner för en hållbar utveckling.

Lärdomarna från arbetet har sammanfattats i boken 
”Hållbara Hökarängen – en dokumentation av ett utvecklings-
projekt” och erfarenheterna tar Stockholmshem med sig till en 
annan stadsdel i Stockholm, Bagarmossen, där vi under 2014 
inledde ett liknande stadsutvecklingsprojekt

Text: Åsa Stenmark, projektledare Hållbara Hökarängen

För mer information kontakta gärna: 
Åsa Stenmark, projektledare Hållbara Hökarängen
08-508 39 119 / asa.stenmark@stockholmshem.se

� Apotek, 2011
� Cevicheria Aji y Ajo, 2011
�  Gallon Tattoo, 2011
� Mamma Sushi, 2011
� Mini Outlet, 2012
� RamoRama/Reecycle, 2012
� Molin & Sorgenfrei Förlag, 2012
� Stadsmissionen REMAKE, 2013
� Olssons Cykelverkstad, 2013
� Tapetserargruppen Svängen, 2014

� Vårdcentral, 2014
� Teater Tiddelipom, 2014
� Konditorn & Bagarn, 2015
� Hökis Visrum, 2015
� Växterian, 2015
� Retrobutik, 2015

HÅLLBARA HÖKARÄNGEN 2011–2015  
– exempel på nyetablerade verksamheter

Så vändes utvecklingen 
i Hökarängen



Tio tips för framgångsrik  
stadsdelsutveckling

Var närvarande – ha 
kontor där folk finns

Gräv där du står – 
utgå från befintliga 
kvaliteter och  
de människor som 
bor där

Tänk trivsel – gör 
snyggt och tryggt,  
även små detaljer  
är viktiga

Lyssna, lyssna, lyssna 
– visa respekt för de 
boende och bygg 
vidare på sådant 
som är positivt

Investera och invol-
vera – involvera de 
tekniska hållbar-
hetsinvesteringarna 
i projektet

Fråga och engagera – 
gå ut brett i ett tidigt 
skede

Det ska vara kul – ta 
reda på vad boende 
och lokala aktörer är 
intresserade av och 
utgå från det

Våga testa nytt och 
pröva i en liten skala 
– låt projektet vara 
öppet för att testa 
olika idéer

Satsa på överläm-
ningen – skapa 
institutioner som 
kan leva kvar när 
projektet är slut

Saferoad Smekab AB  Box 12160, 291 12 ÖNNESTAD

saferoadsmekab.se

Hållbar design
Saferoad Smekab producerar och marknadsför 
produkter för avspärrning, cykel miljö 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.

nyheter
på väg in

nu är det snart
dags att visa upp
våra höstnyheter 

premiärvisning
22-24 september

på elmia park,
monter A06:16
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Markanvisningstävling 
visar vägen för framtiden

TEMA HÅLLBARA STÄDER OCH ENERGI

Den vinnande byggnaden har optimerats för lokal energiproduktion med solceller, därför lutar taket 30 grader mot söder.
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Tävlingsförslagen, varav fem beskrivs nedan, visar tydligt vikten 
av samarbetskonstellationer med olika kompetenser för att nå nya 
lösningar. Resultatet av tävlingen utgör inspiration för kommande 
projekt och är ett led i utvecklingen både för byggbranschen och 
för den fortsatta kravställningen för stads- 
utvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.

Ett plusenergihus ska generera mer energi än vad det gör av 
med, sett till ett helt år. Det är framförallt under sommaren 
som huset producerar ett nettoöverskott som inte ska under- 
stiga den förbrukning som sker under vintern. Den energi som 
genereras i huset ska utgöras av närproducerad energi från till 
exempel bergvärme, sol, vind och vattenenergi.

– Det vinnande förslaget från Stockholmshem har kombine-
rat energismarta lösningar med ett spännande arkitektonisk 
form. Vi visar att stora ambitioner kring hållbarhet är möjliga 
att kombinera med hög byggtakt och att det samtidigt ger en 
vacker och en spännande stad, säger Staffan Lorentz projekt-
chef på Norra Djurgårdsstaden.

Det är två hus med hyresrätter som ska bli plusenergihus i 
Brofästet. Stadsdelen tar, genom denna markanvisningstävling 
på 43 lägenheter som ska bidra med överskott av energi på 
årsbasis, ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet.

Brofästet i Norra Djurgårdsstaden, ligger vid Husarviken 
mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet 
fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband 
med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma 
plats en gång- och cykelbro över Husarviken. Hela etappen 
kommer att rymma cirka 560 bostäder. Våningshöjden på de 
nya husen varierar mellan 2 och 10 våningar, där byggnaderna 
trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken. 
Planerad byggstart för etappen är 2016 och preliminär 
inflyttning 2018–2019.

NÅGRA EXEMPEL FRÅN PLUSENERGITÄVLINGEN

VINNARE Utgångspunkten för vinnaren är ett yteffektivt hus 
med ytsnåla lägenheter med generösa balkonger där det går att 
vistas stora delar av året. Projektet utgår från en betongstomme 
med fristående balkongkonstruktion av trä för att undvika 
köldbryggor. Byggnadens form är optimerad för lokal energi-
produktion med solceller på fasaden och på taket. Av det skälet 
vreds nockarna så att taken lutar 30 grader mot söder. Förslaget 
är också klimatanpassat med gröna tak, fasadgrönska och regn- 
trädgårdar som tillvaratar regnvattnet. Gårdsmiljön främjar 
gemenskap genom bland annat odlingslotter, solterrass, 
långbord och bikupor.

Byggherre: Stockholmshem i samarbete med Dinell- 
Johansson, Incoord, Tyréns, Kåver & Mellin och DeBrand

FINALIST A Förslaget utgår från en betongstomme, men 
teamet har arbetat särskilt med att både få ner mängden 
betong och valt leverantör som producerar den koldioxid- 
neutralt. Behovsstyrd ventilation och PIR–isolering i fönster-
karmarna är lösningar som valts för att minska energisvinnet. 
För att kunna minska varmvattenanvändningen förvärms 
bland annat kallvattnet under vinterhalvåret. 

Byggherre: Wallfast i samarbete med K + S Arkitekter,  
Aton energiteknik och NCC.
FINALIST B I denna lösning har särskild uppmärksamhet 
ägnats åt att minimera antalet köldbryggor. Balkongerna place-
rades med tanke på solen och kläddes med träribbor. Husen 
ska utnyttja gråvattnet för att producera värme och ha tre olika 
värmepumpar, varav en som producerar varmvatten. En 
utmaning för arkitekterna var att göra den klumpiga formen 
uttrycksfull. Taken är brutna och en del av takytorna är 
försedda med solceller. I konceptet ingår även takterrasser för 
att ge boende utsikt mot nationalstadsparken.

Byggherre: Olov Lindgren i samarbete med ÅWL Arkitekter, 
Tyréns och Ebab
FINALIST C Med solcellsfasader mot söder, men där även 
balkonger och fönsterpartierna vill utnyttja solljuset blir det 
konkurrens om utrymmet. Husens grund är i natursten, 
fasaden är klädd i cederträ och på taket ligger ett ängstak med 
300 millimeter jord. På taket finns också solceller. I förslaget 
finns en central FTX–ventilation och bergvärmepump. Dag-  
vattnet är tänkt att magasineras för att kunna återanvändas i 
toaletterna. Gråvattnet separeras från övrigt spillvatten och 
samlas i en spillvattentank.

Byggherre: SKB i samarbete med Utopia Arkitekter, 
Creanova och Sweco Systems.
FINALIST D Den yttre gestaltningen i detta förslag är inspirerad 
av magasinsbyggnader från den svenska landsbygden. Projekt-
teamet har initialt valt mellan trä- och betongstomme, men 
kommit fram till att materialvalet inte spelade så stor roll för 
energianvändningen och slutligen valt betong. Ett intressant 
inslag i denna lösning är att husen försetts med fönsterluckor 
som kan stängas nattetid och därigenom minskas energitappet. 
Luckorna är försedda med solceller för att också kunna bidra 
till husets energiproduktion. De får dessutom fönsterpartierna 
att se större ut.

Byggherre: Åke Sundvall i samarbete med Tham & Videgård 
arkitekter och Sunda Hus.

Text: Martin Ottosson, kommunikationsstrateg, exploateringskontoret 
Stockholms stad  Illustration: Dinelljohansson Arkitekter

TEMA HÅLLBARA STÄDER OCH ENERGI

Plusenergitävlingen som arrangerades inför markanvisning av två byggnader i etappen Brofästet 
väckte stort intresse och 17 förslag lämnades in. Målet med plusenergitävlingen var att skapa ett 
spjutspetsprojekt som genom nytänkande når längre än hittills genomförda och planerade  
projekt i Norra Djurgårdsstaden. 
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Samarbeten på tvärs  
för bättre stadsrum

Sverige förtätar. Och ju tätare vi bor, desto större blir trycket på de offentliga rummen. När fler ska  
samsas på mindre yta, detaljplaneras marken för att tillfredsställa alltmer specifika behov. Kort sagt: 
Gestaltning är viktigare än någonsin.

Därför har vi sedan vi började arbeta med Stockholm konst 
2008, konsekvent verkat för att konsten ska komma in så tidigt 
i stadsbyggnadsprocessen som möjligt. Vår övertygelse är att  
de offentliga rummen blir bäst, och processen mest kostnads- 
effektiv, om gestaltande kompetenser inom konst, arkitektur 
och landskap får möjlighet att jobba ihop redan från start. 
Möjligheterna att välja vilket slags konst som passar platsen 
bäst ökar. Samtidigt slipper man dubbla kostnader för till 
exempel anläggningsarbeten, projektering och montering. 
Då finns dessutom tid att förankra projektet pedagogiskt och 
praktiskt med alla som ska bygga platsen och – inte minst – 
platsens kommande brukare.

Stockholms stad har en enorm styrka genom enprocentsre-

geln som klubbades av stadsfullmäktige 1963, och som stadgar 
att en procent av byggprojektbudgeten skall avsättas för 
konstnärligt gestaltningsarbete när staden i egen regi bygger 
om, till och nytt. Enprocentsregeln har brett politiskt stöd över 
blockgränserna och har sedan sin tillkomst syftat till att konst 
av högsta kvalitet ska tillkomma alla medborgare i deras vardag. 
Inte minst på skolor, vårdboenden och i stadens offentliga rum.

Jag ska ge två exempel på hur vi inom ramen för Stockholm 
konst på senare tid arbetat med att utveckla enprocentsregeln 
och genom samarbeten över förvaltnings- och bolagsgränser, 
tycker oss ha uppnått större konstnärliga och demokratiska 
värden än vad vi kunnat göra samarbetet förutan.

Det första gäller helhetsintegrerad konst på allmän  
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platsmark i ett nytt stadsutvecklingsområde, Norra Djurgårds-
staden. Fram till 2030 ska tidigare industrimark omvandlas till 
en stadsdel för 12 000 boende. Arbetet är alltså uppdelat på 
flera olika detaljplane-etapper. Traditionellt har medlen för 
konst avsatts per detaljplane-etapp. Det betyder i praktiken 
små och spridda potter pengar för den offentliga konsten. 
Resultatet blir småskaliga konstverk på många platser. 
Monumentala konstnärliga helhetsgrepp som matchar 
stadsrummets skala är inte möjliga med denna metod.

I Norra Djurgårdsstaden fanns en lyhörd beställare genom 
Exploateringskontoret, som gick med på att slå samman 
konstmedlen från samtliga etapper till en pott att disponera 
fritt över hela stadsutvecklingsområdet. Resultatet har blivit 

färre men större verk. Men trots färre platser har konsten 
möjlighet att nå fler. På vårt förslag fick vi också använda en 
del av konstmedlen utanför det aktuella stadsutvecklingsområdet 
för att binda samman angränsande äldre bostadsbebyggelse 
med den nya. Annorlunda uttryckt: Grannarna. Gällande 
detaljplan ritades om för att passa konstnären Gunilla 
Klingbergs mönsterrapport i det 500 meter långa konstverket 
Vardagslivets gång som nu finns på plats i dubbel funktion: 
Konstverk och gångväg.

Vardagslivets gång förutsatte ett nära samarbete mellan 
beställare och konstproducent, men också med exempelvis 
tillgänglighet och trafikkontor. I mitt andra exempel, ett 
helhetsintegrerat fastighetsbundet konstverk, involverades 
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Ebba Bohlins Konkret transcendens är ett konstverk och 
en bro som binder samman kommunerna Stockholm och 
Sundbyberg över dess vattengräns Bällstaån. Ett samar-
bete inte bara inom Stockholms stad utan också mellan 
konstenheter inom två olika kommuner.

Jan Håfströms Vem är Mr Walker?/Who is Mr Walker? producerades 
av Stockholm konst för riktade medel som syftar till att aktivera 
stadsrummet. Den sju meter höga skulpturen har synliggjort en av 
många stockholmare och tillresta förbisedd plats: Järnvägsparken 
vid Stockholms centralstation.
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också byggherrens arkitekt och brukarna mer direkt. Beställare 
var det kommunala fastighetsbolaget SISAB som efter brand 
skulle återuppbygga Rinkebyakademien, en skola i Rinkeby  
i norra Stockholm. Produktionstiden var extremt kort och 
kraven på säkerhet rigorösa. Aperto Arkitekter ville för att 
minimera brand- och inbrottsrisk arbeta med fasaden som en 
plåtsvepning men hade problem med gestaltningen. Konstnären 
Sonja Larsson anlitades och skapade genom två mönster- 
rapporter och ny färgsättning en fasad som i positiv mening 
blivit identitetsskapande för hela Rinkeby.

Samarbeten på tvärs i tidiga skeden ger kort sagt högre 
kvalitet – och mer konst för pengarna.

Avslutningsvis, ett projekt som tillkommit utanför  
enprocentsregeln, för politiskt riktade anslag i syfte att med 
konst aktivera och aktualisera stadens rum. Järnvägsparken  
vid Stockholms centralstation ska byggas om, men det är ännu 
inte bestämt hur. I avvaktan på förändring har Jan Håfströms 
sju meter höga, mystiskt mytiska skulptur Vem är Mr Walker? 
tagit plats och visar stockholmare och andra vägen till Gamla 
stan och Stockholms stadshus.

Text: Lena From, projektchef, Stockholm konst
Foto: Mats Liliequist
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Skiss för The Mirror av Jonas Dahlberg framför norra entrén till Tele2 Arena.

Dagtid är Henriksdalsallén i stadsutvecklingsområdet Henriksdalshamnen ett flanör- 
stråk där konstnären Nikolina Ställborns näckrosblad har sittfunktion. Om natten 
tillför hennes Nymphea Luminis platsen magi. Landskapsarkitekter: AJ Landskap.
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Regionen är den nya staden
För två år sedan hjälpte vi vår dotter att flytta från 
Lund till Malmö. Hon tyckte att det var dags, hon 
hade bott i Lund i tjugofem år, de senaste fem i 
en egen lägenhet. Och trots att hon jobbar  
i Lund, så var det ingen stor sak för henne.

Och just så är det många som tänker idag, om man bor i  
några av våra storstadsområden. Man bryr sig väldigt lite om 
saker som hur arbetet ligger i förhållande till bostaden. Om 
bostaden ligger trevligt, var vännerna bor och så vidare har 
betydligt större inverkan på val av bostadsort. Många bor  
i en stad, jobbar i en annan och har sin fritid i en tredje.

Om man är ung så använder man kollektivtrafiken med 
tunnelbana, buss, spårväg och så vidare för att förflytta sig  
i sin stadsregion. Och på så sätt kan man fortsätta att använda 
sig av smarta telefoner, surfplattor och så vidare under resan. 
För att jobba, spela eller hålla kontakt med sina vänner. Om 
man är äldre och har råd, kan man bo på en hästgård någon 
mil utanför staden, och köra sin suv fram och tillbaka.

I båda fallen har avståndet mist sin betydelse. Kostnaden  
för resan är så låg, i generaliserade termer av tid eller pengar, 
att det är värt uppoffringen.

Att Sverige urbaniseras snabbast i Europa enligt Eurostat, 
har på senare tid ifrågasatts av svenska forskare. Det beror 
troligen på deras definition av stad, som är en stor stad. Men 
att det blir allt mer populärt att bo i våra städer, med deras 
utbud av aktiviteter, restauranger och så  vidare, är uppenbart 
för alla storstadsplanerare. De har under åratal talat sig varma 
för att bygga staden för människorna som skall bo där, och 
inte för trafiken. De har pratat om förutsättningarna för att 
skapa det folkliv som är en del av den attraktiva staden, och 
vad som krävs för att skapa detta. De har tjatat om förtätning, 
om bostadshus med affärer i bottenvåningen, om vikten av 
gena cykelvägar och om trevliga promenadstråk. Och de har 
sakta men säkert fått gehör för sina synpunkter.

Efterfrågan på våra storstadsområden har blivit så stor att  
vi på många håll får problem med tillgång på bostäder, med 
trängsel i trafiken och så vidare. Och då blir det också allt mer 
intressant att bo i en del av regionen och ta del av utbudet i en 
annan. Några väljer att bo i lite mindre orter, i närheten av de 
stora, där priserna inte når samma nivåer.

Trafiken i dessa attraktiva städer måste skötas på ett mer 
yteffektivt sätt än att vi sitter i var sin bil. Mer utrymme för 
kollektivtrafik och gång och cykel – vilket ytterligare ökar 

attraktiviteten på staden. De bilar som trängs på gatorna i  
våra storstäder kommer i stor utsträckning från kommunerna 
runtomkring.

Människorna har i allt större utsträckning blivit regionalise-
rade i sitt sätt att leva. Men styrningen av våra nya stadsregioner 
har inte alls hängt med. Här gäller fortfarande det kommunala 
planmonopolet. På det att en enskild kommun kan lägga  
ett externt köpcentrum i gränsen till en annans kommuns 
huvudort, och bidra till utarmningen av stadscentrum där. 
Eller stoppa en regionalt angelägen järnvägssatsning.

Tillväxten i våra regioner drivs idag i princip av två motstå-
ende krafter: täthet och rörlighet. Vi har nu i årtionden pratat 
om förtätning i våra städer, och statistiken visar att det nu 
också börjat hända. Städer som Uppsala, Helsingborg, Borås, 
Västerås och Lund har alla sett antalet invånare per kvadrat- 
kilometer öka med mellan 7–17 procent åren 1990–2010. 

Under samma period har restiden till och från arbete ökat 
med 32 procent för kvinnor och 15 procent för män, och ligger 
nu på cirka 60 minuter per dag. 

Vi har alltså samtidigt lyckats med såväl förtätning som 
regionförstoring. Men utbyggnaden av transportmöjligheter 
och bostäder har inte hunnit med. Om regionförstoringen 
skall vara hållbar krävs det att transporterna i hög grad kan ske 
med kollektivtrafik, och att noderna utnyttjas för innovation 
och utveckling. För detta kommer det att krävas att strategier 
för regionförstoring kompletteras med strategier för regional 
integration. 

Om våra städer skall klara trycket från regionförstoring och 
förtätning krävs yteffektivare transporter. Och då handlar det 
om väsentliga förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik. 
I annat fall visar forskningen att bristande transportkapacitet 
kommer att bli ett hinder för stadens ekonomiska utveckling. 
Ett transportsystem som bygger på de yteffektiva transport- 
sätten möjliggör förtätning och koncentration, och ger till 
exempel bättre utvecklingspotential för tillväxt inom tjänste-
sektorn. De ytor som frigörs kan användas för både denna 
ekonomiska utveckling och för parker och grönområden. 

Att staden är den nya regionen måste få genomslag i 
strategier och planer. Bättre samverkan mellan olika städer  
och delar av en region är fortfarande helt nödvändigt om vi 
skall klara att bygga den hållbara och attraktiva regionen  
med hållbara och attraktiva städer. 

Fast det tänkte nog inte min dotter på när hon flyttade.

Text: Christer Ljungberg, VD Trivector
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Den nya  
kollektivtrafiken  
i Västerås kommun
Då Västerås är en stor stad med hög tillväxt är en fungerande kollektivtrafik av yttersta vikt. Den  
tidigare busslinjetrafiken i Västerås planerades på 70–talet och var så kallad produktionsinriktad,  
det vill säga hade bra utbud i högtrafiktimmarna men var optimerad utifrån fordonsomlopp och  
oregelbundna linjenät. 

För Västerås stadstrafik fanns ett ”daglinjenät” och ett ”låg-
trafiknät” vilket gjorde resandet krångligt om man inte var 
vaneresenär. Detta avspeglades också på resandestatistiken,  
då Västerås kollektivtrafik hade ett mycket lågt resande 
jämfört med kollektivtrafiken i andra jämförbart stora städer 
men även i jämförelser med mindre städer. 

För att öka det hållbara resandet och nå en kraftig resande- 
utveckling behövdes ett omtag göras. Under 2008 togs en 
förstudie fram för Västerås stadstrafik. Den pekade på ett nytt 
upplägg med enkelhet för resenärerna i fokus. Förstudien låg 
sedan till grund för beslut om att göra en större utredning  
för Västerås hela busslinjetrafik. Projekt SmartKoll startades 
upp 2009 av Västerås stad som projektägare med ett nära 
samarbete under hela utredningstiden med bland annat 
Landstinget Västmanland, AB Västerås Lokaltrafik samt  
andra berörda parter.

Ledorden för utredningen av den nya kollektivtrafiken i 
Västerås kommun var ENKLARE, OFTARE, SNABBARE! 
Förslag på nya linjenät med rakare körvägar och högre trafik- 
utbud togs fram: Ett stadslinjenät (med högt trafikutbud och 
genhet) och ett servicelinjenät (för ökad tillgänglighet med 
kortare gångavstånd) för stadstrafiken. Ett förortslinjenät för 
att nå ut till de större serviceorterna i kommunen. Utgångs-
punkten var ”tänk spår – kör buss” för hög framkomlighet  

och komfort. Samma körvägar och hållplatslägen oavsett  
tid/dag, vilket inte de tidigare linjenäten erbjöd!

Utredningen presenterades i en slutrapport 2011 som 
därefter låg till grund för en gedigen beredningsfas, både för 
att informera och ta in synpunkter från allmänheten men 
också för att informera och ta in synpunkter från den lokala 
politiken. Flera synpunkter ledde till omarbetade detaljer i 
kollektivtrafikupplägget, bland annat några linjesträckningar/- 
linjekopplingar. Under hösten 2011 beslutade sedan kommun-
fullmäktige att den historiska trafiksatsningen skulle genom-
föras till hösten 2013. 

NÄRA SAMARBETE 

Även under genomförandefasen hade Västerås stad ett nära 
samarbete med de övriga berörda parterna, vilket också var en 
förutsättning för ett bra resultat och att hålla tidsplanen till 
trafikomläggningen. Med det kraftigt utökade trafikutbudet 
som skulle bli behövde bland annat AB Västerås Lokaltrafik 
köpa in ytterligare fordon samt anställa ytterligare förare/
personal varpå de startade en egen förarutbildning för att 
rekryteringen skulle kunna inrikta sig på medarbetare med 
”service mind”. Infrastrukturåtgärder skulle detaljplaneras  
och byggas samt att omfattande marknadsföringskampanjer 
planerades för att nå ut till allmänheten om vilka förändringar 
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Invigningen av den nya kollektivtrafiken 18 augusti 2013, Västerås city.
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som skulle bli vid trafikomläggningen. Samtidigt skulle 
befintlig kollektivtrafik vara i drift! Förare som möttes av 
oroliga resenärer behövde information för att kunna ge svar, 
hållplatser som skulle utgå alternativt trafikeras till andra 
destinationer skulle skyltas upp. Hela genomförandefasen 
genomsyrades av en stor förvaltningsgemensam kraftsamling 
som Västerås stad höll ihop för att inte tappa stora som små 
viktiga detaljer för en friktionsfri trafikövergång för resenärerna.

Den 18 augusti 2013 invigdes den nya kollektivtrafiken i 
Västerås kommun. Premiären var problemfri och redan efter 
de första trafikmånaderna hade resandet ökat. Under hösten 
2013 visade Svensk kollektivtrafiks mätningar att ”nöjd kund 
index” för resenärer med VL 
hade ökat från plats 25–28 av 
cirka 50, till topp 5 i Sverige. 
Nöjdheten hos VLs resenärer 
ligger fortfarande på topp 5, 
våren 2015!

FRAMTIDA UTMANINGAR 

Även resandestatistiken har skjutit i höjden. Projekt Smart-
Kolls effektmål var att öka stadsbussresandet med 40 procent 
till 2015 jämfört med 2009 års nivå, det vill säga  
från 6,2 miljoner delresor till 8,6 miljoner delresor. När 
effektmålet sattes beräknades även trafikomläggningen  
möjlig till hösten 2012. 

Redan under 2014 hade Västerås stadstrafik cirka 8,3 
miljoner delresor. Statistisk data före och efter trafikomlägg-
ningen är dock svår att jämföra då linjenäten helt har föränd-
rats och optimerats för att bland annat så få resenärer som 
möjligt ska behöva byta busslinje i reserelation bostad/- 
arbetsplats, vilket påverkar statistiken mätt i delresor. Då  
den nya kollektivtrafiken nu har varit i drift i över ett år kan 
däremot exakt resandeutveckling följas per linje månad/år,  
och bussresandet fortsätter att öka! 

Efter det första trafikåret gjordes en omfattande utvärdering 
av kollektivtrafiken för att säkerställa att bland annat utbudet, 

linjenäten och mål-/bytespunkterna blivit rätt planerade. 
Utvärderingen kom fram till några justeringar som i stort 
innebar högre trafikutbud och viss linjenätsförlängning på 
servicelinjenätet. Svaret blev att den nya kollektivtrafiken i 
Västerås blivit en succé! Redan under april 2015 uppnåddes 
dessutom projektets effektmål, trots att trafikstarten senare- 
lades ett år, och resandeutvecklingen fortsätter.

Västerås är en stor pendlingsnod både för länet men också 
för Stockholm-Mälardalsregionen. En attraktiv kollektivtrafik 
är ett måste för ett hållbart resande i vår växande stad. Att planera 
kollektivtrafik hänger ihop med att planera stadsbyggnad. 
Detta betonas även i Västerås nya Översiktsplan 2026 med 

utblick mot 2050, där 
kollektivtrafiknätet 
beskrivs som ryggraden 
– ”en viktig utgångspunkt 
för bebyggelseplaneringen 

såväl i staden som på landsbygden”. 
Med den nya populära kollektivtrafiken i drift planerar 

Västerås stad tillsammans med bland andra landstinget 
Västmanland redan nu för framtida utmaningar. Dels måste 
planering för entrénära lägen till kollektivtrafiken inrymmas 
tidigt i stadsbyggnadsprocessen för ökad tillgänglighet samt 
för att motverka bilberoendet i samhället. Dels måste statusen 
och förtroendet för kollektivtrafiken öka ytterligare. För att 
fånga in detta måste trafikutbud och platskapacitet i bussarna 
upprätthållas och utvecklas, så inte resenärerna blir frånåkta 
från hållplatserna men resorna måste också gå snabbt och gent 
samt upplevas trygga och bekväma.

Vad blir nästa generation av framtida kollektivtrafik i vår 
växande stad med hållbar stadsutveckling i fokus? Kanske  
dubbelledade BRT-bussar (bus rapid transport) eller kan det 
möjligen finnas spårvagnstrafik att resa med i Västerås i 
framtiden?

Text & foto: Karin Widén, Transportstrateg, Tekniska kontoret  
Västerås stad. Huvudprojektledare för projekt SmartKoll

En attraktiv kollektivtrafik är ett måste för ett 
hållbart resande i vår växande stad.
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Ledorden för utredningen  
av den nya kollektivtrafiken  

i Västerås kommun var  

ENKLARE, OFTARE, SNABBARE! 
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Västerås knyts ihop
Västerås knyter ihop sitt Centrum med de nya stadsdelarna vid Mälaren genom att bygga ett nytt  
resecentrum med en djärv och modern gestaltning. De nya byggnaderna har tillgängliga passager 
som ger fotgängare och cyklister möjlighet att passera spårområdet tryggt och säkert. Västerås  
Resecentrum är en del av stadsdelsutvecklingsprojektet 3B, som står för Bygga Bort Barriärerna, där 
resecentrat är en viktig del.

Bygga Bort Barriärerna
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En Målbild för det nya resecentrat togs fram i ett unikt 
samarbete mellan Västerås Stad, Jernhusen, Trafikverket, 
Regionala trafikmyndigheten och fastighetsbolaget Klövern. 
Målbilden gav tydliga riktlinjer för hur flöden och funktioner 
integreras till resten av staden och gestaltnings betydelse för 
projektet. Målbilden blev underlaget till upphandlingen av  
de parallella arkitektuppdragen.

Några viktiga förutsättningar i Målbilden för resecentrum var:
• En trygg säker och välkomnande mötesplats
• Hög tillgänglighet för alla
• En effektiv bytesnod med ett naturligt flöde för resenärer  

      och besökare
• Kommersiellt bärkraftigt med hög servicegrad
• Klara förväntade resandeökningar till 2050
• Vara Västerås skyltfönster – stadens entré
Förslaget till Västerås Resecentrum har tagits fram av den 

danska arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group, tillsammans 
med Tyréns och Kragh & Berglund.

Arkitektbyrån beskriver förslaget som ”Västerås resecentrum 
samlar hela stadens infrastrukturella knutpunkt under ett tak. 

En byggnad som förenar snarare än åtskiljer funktioner. 
Taket välkomnar besökaren till Västerås samtidigt som 
det ger resecentrum en tydlig identitet och skapar ett 
rumsligt sammanhang”. 

SPÄNNANDE TORG 

I förslaget finns en primär byggnad med entréer på båda 
sidor om spårområdet. För att verkligen bygga för 
framtiden och skapa ett resecentrum som tar hand om 
alla resenärer och besökare finns också en sekundär 
byggnad med entréer på båda sidor om spårområdet. Båda 
byggnaderna har ramper som cyklister och fotgängare 
kan använda som bara vill ta sig över spårområdet. 
Sluttande torg leder cyklister och gående upp på ramperna, 
som har vilplan och fungerade lutning för funktions- 
hindrade. Torgen ska utformas som spännande möteplatser 
med fin utsikt över Västerås Centrum och Mälaren. På 
torgen finnas plats för uteserveringar.

Ramperna med torgen ska upplevas som ett samman-
hängande landskap med närliggande parker.

UNDER SAMMA TAK 

En bussterminal ligger under samma tak som Rese- 
centrum. Byten mellan tåg och buss görs via rulltrappor 
och hissar eller till/från bussterminalens och stationens 
plattformar. Byten mellan bussarna är enkelt, då håll- 
platserna ligger på ömse sidor om den centrala ”bussön”.

Den stora primära byggnaden ska inrymma restauranger, 
caféer, pocketbibliotek samt givetvis olika typer av resande- 
service. I den sekundära byggnaden finns det bara resande- 
service. Vid samtliga fyra entréer blir det möjligt att lämna och 
hämta nära och kära och taxi ska också kunna angöra här.

Under torgen och ramperna finns säkra och generösa 
cykelgarage med plats för cykelservice, förvaringsboxar 
med mera. Totalt planeras cirka 2 000 cykelparkeringar.
Det fortsatta arbetet är inriktat på att ha en färdig detalj-  
plan för vårt nya resecentrum klart i slutet av 2016.

Text: Lennart Gustafsson, samhällsbyggnadsstrateg Västerås stad
Illustrationer: BIG, Bjarke Ingels Group

Västerås Resecentrum samlar hela stadens infrastrukturella knutpunkt 
under ett tak. En byggnad som förenar snarare än åtskiljer funktioner.  
Taket välkomnar besökaren till Västerås samtidigt som det ger Resecentrum 
en tydlig identitet.
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Från biogasbussar  
till elbussar

2004 startade Västerås Stad och det kommunalägda bolaget 
Vafab Miljö sin satsning på biogas. För att få en snabb start 
samt ett bra användningsområde bestämde man tillsammans 
med AB Västerås Lokaltrafik att delar av deras bussflotta för 
stadstrafiken skulle drivas med biogas. 2008 fanns 40 biogas-  
bussar i drift för stadstrafiken i Västerås. Den avgörande 
faktorn att gå från dieselbussar till biogasbussar var naturligt-
vis den stora miljövinsten. AB Västerås Lokaltrafik har sedan 
dess utvecklat sin bussflotta och idag körs över 90 procent av 
all kollektivtrafik med buss i Västmanland på biogas. (130 
bussar). Detta görs av AB Västerås Lokaltrafik (VL) som 
ansvarar för busstrafiken i länet.

De senaste åren har VL och Västerås Stad tittat på om man 
kan gå från biogasdrift till eldrift på de bussar som trafikerar 
de centrala delarna av Västerås. Som ett led i detta har VL lett 
ett EU-finansierat projekt med syfte till att undersöka hur vi 
generellt kan utnyttja biogasen på ett optimalt sätt. Inom 
ramen för detta projekt köptes 2013 en elbuss som har sin 
drivning helt från en elmotor men har värmen i busskupén 
från en biogasvärmare. Värmen i en buss en kall vinterdag är 
cirka 40 procent av den totala energiåtgången, vilket gör att 
bussens räckvidd ökar dramatiskt. Elbussen togs i drift under 
december 2014, och går sedan dess på stadslinjerna 1–7 med 
mycket gott resultat.

UTVÄRDERING 

Denna buss går nu i ordinarie linjetrafik och utvärderas 
kontinuerligt med avseende på bränsleförbrukning, underhåll, 
komfort etcetera. Denna buss har en räckvidd på cirka 12–15 
mil, 5–6 timmars stadskörning, därför används den i peak 
under morgon och eftermiddag och laddas mitt på dagen 
under cirka 1–2 timmar.  

 

Fördelen med elbussdrift, förutom att den är helt ljudlös, är 
den höga effektiviteten i en elmotor jämfört med en biogasmotor 
vilket ger betydligt lägre bränslekostnader. Dessutom är det 
helt andra underhållsintervall som exempel kan nämnas att en 
biogasmotor servas var 1500:e mil medan en elmotor servas var 
50 000:e mil. Elbussen är dock idag betydligt dyrare i inköp. 
Förutom detta måste en hållbar infrastruktur byggas upp för 
laddning av bussens batterier så att man kan klara kontinuerlig 
körning under ett helt dygn.

VL kommer under hösten att ta fram olika förslag om hur 
man ska gå vidare med denna satsning. Ska det vara laddnings-
stationer utefter linjen? Finns det batterikapacitet att köra ett 
helt trafikdygn utan att ladda bussen? Sist men inte minst,  
hur ser totalekonomin ut över bussens och infrastrukturens 
livslängd? A och O är att de nya elbussarnas totalekonomi ska 
vara i linje med dagens kostnadsnivå.

SIKTAR PÅ 2017–2018 

Förhoppningen är att man kan börja utbytet av de första bio-  
gasbussarna år 2017–2018 vilket passar bra då de skall bytas  
ut eftersom de har passerat sin livslängd. Utbytet av samtliga 
stadsbussar kommer att ta cirka 5 år för att säkerställa att 
investeringarna görs på ett optimalt sätt.

VL kommer under lång tid att fortsätta köra sin regiontrafik 
på biogas där eldrift idag är svårare att införa främst på grund 
av de avstånd de bussarna trafikerar.
Sammanfattningsvis försöker man optimera busstrafiken i 
Västmanland med avseende på ekonomi men med miljö som 
främsta ledstjärna. Västmanland med Västerås i spetsen är 
redan idag en av de ledande regionerna i Sverige vad gäller 
miljöriktig kollektivtrafik med buss. 
Text: Peter Liss, vd Västerås Lokaltrafik

AB Västerås Lokaltrafik har genomfört en kraftfull omställning av sin fordonsflotta från diesel  
till biogas. Nu har nästa steg påbörjats - att ställa om till eldrift. En elbuss går i ordinarie trafik 
och utvärderas kontinuerligt.



TEMA UTEMILJÖ, BELYSNING, GRÖNYTOR

Nätverkande  
är fantastiskt! 
Just nu är det svårt att inte förundras över alla fantastiska 
människor runt om i vår värld som ägnar tid och kraft 
åt att få tillvaron så bra som möjligt för dem som bor, 
verkar och lever i våra olika samhällen. Vi är lika även 
om vi är olika.

Vad får mig att reflektera över det? Jo, de upplevelser 
som möten med människor från andra delar av världen 
ger om man har och tar möjligheten att träffas, lyssna, 
prata, lära och umgås med andra. Jag har många sådana 
möten i bagaget och nu senast från en spännande vistelse 
på andra sidan jordklotet.

Kommunaltekniska föreningen är ju medlem i IFME 
(International Federation of Municipal Engineering) 
som var tredje år anordnar en världskongress för sina 
medlemmar.

Förra gången jag deltog var i Melbourne i Australien 
år 2009 då jag var en av talarna, och för tre år sedan var 
det Helsingfors som stod som värd. I år var det Nya 
Zeelands tur att bjuda in kommunalteknikvärlden till 
staden Rotorua på nordön. En kulturhistorisk plats med 
spännande Maorikultur, men även ett vulkanområde 
med varma källor och en udda lukt av svavelföreningar 
som mötte deltagarna.

Trots att det börjat bli vinter i juni var det ett varmt 
mottagande för långväga gäster med en speciell och 
öppen stämning som mötte oss vid ankomsten. Stäm- 
ningen höll i sig, inte minst under 50-talsfesten och 
galamiddagen som utgjorde kvällsaktiviteter.

Späckat program alla dagar med många intressanta 
presentationer och diskussioner.

Det som fick mig att gå igång och diskutera med 
kollegor var samma problemställning som jag brottats 

med under många år som teknisk chef och under senare år 
som vice kommundirektör i Norrtälje kommun, nämligen 
att hållbart ta hand om, underhålla och vårda de anlägg-
ningar vi redan har. Detta oavsett modeller, planering, 
innovationer, system eller teknikutveckling.

Ofta läggs kommuners fokus på byggande av nya mer 
eller mindre spännande byggnader och anläggningar. 
Medel till nyinvesteringar prioriteras, underhåll blir en 
besvärlig kostnadspost som prutas bort. Underhållsskulden 
redovisas sällan eller aldrig och åtgärder blir kortsiktiga 
och felavhjälpande i stället för förebyggande. Hur många 
gånger har inte en sund långsiktig åtgärd fått väljas bort  
av kostnadsskäl?

Samma i andra länder och verksamheter, kortsiktighet 
leder till sämre funktion, mer miljöbelastning och miss-  
nöjda brukare. Brist på planering och förståelse för 
behoven leder till ökade kostnader, minskad livslängd för 
anläggningar och risker för hälsa och säkerhet.

Flera delegater berättade engagerat om system för och 
exempel på underhållsplanering, styrning, uppföljning och 
modellering, men vittnade också om att brist på resurser 
gör att systemen inte får önskad effekt. Vare sig holistisk 
planering, beställarkompetens eller hållbara livscykel- 
analyser hjälper ju om budgetarbetet inte följer planerna.

Min favorit bland sessionerna blir ett föredrag av den 
nyazeeländske delegaten David Bridges med titeln: 
”Ingenjörer – dinosaurier eller profeter?”

Efter att ha hört honom tänker jag att vi kanske är lite 
av båda…

Text: Tommie Eriksson, Resestipendiat

I HUVUDET PÅ ...

Människor och kommunalteknik 
över alla gränser:
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Örebro prövar nya 
grepp vid markanvisning

TEMA HÅLLBARA STÄDER OCH ENERGI



Under några år, på grund av den ekonomiska krisen som 
följde, fanns det ingen marknad för att fortsätta bygga där, 
men nu är processen aktiv igen. Ett område på 230 000 
kvadratmeter ska förvandlas till omkring 2 000 nya 
bostäder. 

Inför O-ringen 2010 tog kommunen fram en detaljplan  
för området då gator, vatten- och avloppsledningar byggdes 
i området. Detaljplanen gjordes väldigt flexibel, till exempel  
med byggrätter ända ut till plangräns. Istället för att göra 
om detaljplanen, valde kommunen att ta fram ett kvalitets- 
program för området. Genom att välja det spåret behöver 
projektet inte bli försenat på grund av en eventuell utdragen 
planprocess.

– Kvalitetsprogrammet 
syftar till att beskriva 
utvecklingen av Södra 
Ladugårdsängen och 
ge en bild av hur 
området kommer att 
upplevas och fungera  
i framtiden förklarar 
Mikael Norman på 

Stadsbyggnad, som är projektledare för Södra Ladugårds- 
ängen sedan 2013.

Programmet är uppdelat i olika kapitel och övergripande 
strategier om hållbarhet, gatu- och kvartersstrukturer. Då 
området marknadsförs som grönt och aktivt så trycker 
kvalitetsprogrammet extra på dessa punkter. Utöver det 
finns gestaltningsprinciper som handlar om bland annat 
dagvatten, gatutyper, byggande, arkitektur och skala. 
Programmet följer en struktur med rekommendation,  
krav och vem som är ansvarig.
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Örebro säljer kommunal mark för byggnation på Södra Ladugårds- 
ängen och tar fram ett kvalitetsprogram istället för att göra om 
detaljplanen.

Örebro växer och behovet av nya bostäder är  
stort. Arbetet är intensivt på Stadsbyggnad med 
försäljning av kommunal mark i attraktiva lägen.  
Ett av dessa områden är Södra Ladugårdsängen,  
ett gammalt flygfält cirka 2 kilometer från city,  
där en första etapp byggdes till Bomässan 1992.
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Kvarteren kommer också vara öppna genom alla kvarter i 
östvästlig riktning, vilket möjliggör sammanhängande stråk 
för joggingturen eller hundpromenaden och kopplingar till 
Örebros tätortsnära naturreservat. Den gröna identiteten är 
viktig för stadsdelen, där ekologisk hållbarhet är ett mål. 
Utformningen stämmer väl med Örebro kommuns profilsom 
friluftsstad. 

Ytterligare en fördel med gemensamma förstudier är att 
projektmedarbetarnas erfarenheter samt tekniska kunskaper 

kan tillvaratas i projektet. Genom att göra detta 
kan ändringar under senare delen av processen 
minimeras och därigenom hålls kostnader nere.  
Det gagnar en ekonomisk hållbarhet.

Responsen från byggherrarna tycker Mikael  
har varit mycket bra. Överlag har de anammat 
kommunens helhetstänk. Många har höga 
ambitioner vad gäller social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet, vilket vi ser som väldigt 
positivt. 

Mikael avslutar med att konstatera att vi har  
en spännande tid framför oss där vi får se hur 
våra ambitioner blir verklighet. Första inflytt-

ning beräknas ske efter sommaren 2017.
För den som minns bomässan 1992 är detta en vidareut-

veckling av viljan att vara en kommun i framkant som, genom 
att uppmuntra till samarbete mellan byggherrar, bidrar till  
ett hållbart boende och en attraktiv stad.

Läs mer på www.orebro.se/sodraladugardsangen.

Text: Anne Pettersson, Stadsmiljöstrateg, Stadsbyggnad, Örebro 
kommun. Foto: Susanne Flink Illustrationer: Emma Gren

TEMA HÅLLBARA STÄDER OCH ENERGI

Processen för markanvisning är i full gång. Kommunen 
bjöd in brett bland annat genom annonser i facktidningar och 
via pressmeddelanden. Det var ingen tävling utan byggherrar-
na fick göra en intresseanmälan och rangordna vilka tomter 
de var intresserade av. 

INTRESSE FÖR ATT BYGGA VISADE SIG VARA STORT

– Vi fick in 26 anmälningar och i en första etapp fanns  
det plats för 5–6 stycken, så vi valde att utöka den första 
etappen säger Mikael.

I början av maj 2015 blev det klart vilka de 
första 12 bygg- herrarna blev och dessa 
representerar en blandning av både små, stora, 
gamla och nya aktörer på Örebromarknaden.  
I avtal kommer sedan samarbetet säkerställas 
mellan byggherrarna inom kvarteret.

Något som skiljer sig från hur Örebro vanligt-
vis arbetar är att byggherrar nu måste samarbeta 
med varandra i etappen i en så kallad gemensam 
förstudie. De ska tillsammans ta fram en helhets-
lösning, vilket exempelvis ska kunna mynna ut i 
samarbeten kring sophantering och parkering.

– I stället för att varje byggherre bygger sitt eget, till 
exempel parkeringshus, så vinner vi väldigt mycket på att ta 
fram gemensamma lösningar. Detta innebär mer plats för 
promenadstråk och grönska, säger Mikael.

Genom att det finns en princip om öppna gröna gårdar 
utan staket mellan tomterna blir det en större yta och barnen 
kan få större utrymme att leka på. Gemensamma lekplatser 
eller odlingslotter kan höja boende- och livskvalitén. Möjlig-
heter för de boende att mötas stärker även den sociala 
hållbarheten.
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korad  
till Årets  
Stadskärna  
2015

Det blev Örebro som fick gulddiplom och utmärkelsen Årets 
Stadskärna 2015. Utnämningen ägde på Arenan i Kristianstad, 
som kvällen till ära skrudats om till en festlokal för över 340 
”stadsutvecklare”, för att delta i Svenska Stadskärnors Års- 
konferens. Gävle och Uppsala kom på delad andra plats.

Örebro vann utmärkelsen redan 1996 och 2013 gjorde de  
ett nytt försök, men blev då slagna av Visby. Genom dialog, 
samverkan och framförallt samproduktion med och mellan  
stadens offentliga och privata aktörer har utvecklingsarbete  
gett utdelning.

– Andra platsen för två år sedan stärkte oss i vår process som 
vi påbörjade redan 2007, säger en stolt och lycklig Stina Storm, 
vd för Örebro City. Utgångsläget då var allt annat än positivt.

Med visionen att upplevas som den lilla storstaden som  
har nära till allt och som erbjuder personlig storstadspuls i 
kombination med tydliga strategiska mål i samverkan med 
kommunen, fastighetsägare, handel och samarbetspartner  
har Örebro lyckats vända trenden.

– Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik 
utveckling av stadskärnan. Man ska kunna visa framsteg flera 
år i följd samt förnyelse av centrum genom samarbete mellan 
både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att 
det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveck-
ling, förklarar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

 
JURYNS MOTIVERING:

Stadens utvecklingsarbete är en ständig pågående process, 
vilket särskilt präglar Årets Stadskärna 2015. Man har på ett 
föredömligt sätt gått från dialog till samproduktion och tagit 

vara på hela stadens utbud och engagemang. En röd tråd  
är kreativa lösningar och förhållningssättet till värdeorden 
trygghet, trivsel och tillgänglighet. Med självinsikt, beslut- 
samhet, uthållighet och stolthet har de gjort en övertygande 
come-back och visat att gemensam kraftsamling är vägen 
framåt! Svenska Stadskärnors utmärkelse Årets Stadskärna 
2015 tilldelas den lilla staden med personlig storstadspuls  
som har nära till allt – Örebro!

 
TRE STARKA STÄDER

Årets tre kandidater är alla vinnare, Deras arbete visar på stark 
framtidstro och insikt i vikten av ständiga förbättringar. Den 
snabba globala urbaniseringen, på europanivå ligger Sverige  
i täten, vilket kräver nya tankesätt, genomtänkta strategier,  
väl förankrade handlingsplaner och samverkan mellan den 
offentliga och privata sektorn. 

– Vi inom Svenska Stadskärnor arbetar med dessa frågor  
och har sedan 1995 delat ut utmärkelsen Årets Stadskärna, 
berättar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

 
KVALITETSMÄRKNING MED EUROPEISK ANKNYTNING

För att bli nominerad till Årets Stadskärna måste man först 
uppfylla kriterierna för kvalitetsmärkningen Quality Mark, 
QM. Det är ett verktyg som har sitt ursprung i ett gemensamt 
europeiskt utvecklingsarbete som är anpassat till svenska 
förhållanden. Det innehåller styrning, struktur, åtgärds- 
program med mera och är ett stöd.

Text och foto: Erika Braun, kommunikatör Svenska Stadskärnor

Örebro

Stina Storm på huk i guldhatt med sitt team från Örebro.

TEMA HÅLLBARA STÄDER OCH ENERGI
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– en av Sveriges största solcellsanläggningar

Hela området är drygt 40 000 kvadratmeter, en yta som 
motsvarar omkring 5 fotbollsplaner, och är i dag Sveriges  
till ytan största solcellspark. Anläggningen har byggts på en 
gammal sjöbotten som tidigare använts som upplag för sand 
från ett gjuteri. 

Solcellsparken invigdes i februari 2015 och har sedan dess 
försett kommunens fastighetsbolag, teknikbolag och fjärrvärme- 
bolag med cirka 5 procent av deras årsbehov av el. Tanken är 
att denna procentsats skall ökas successivt. Kommunens 
fastigheter, Va-anläggningar, renhållningsverksamhet och 
elnät, samt fjärrvärmeanläggningarna kan således tillgodogöra 
sig lokalproducerad el. 

Solparken har haft närmare 600 externa besökare, varav  
ett flertal kommuner och kommunala bolag, samt många 
energirådgivare varit bland de besökande.

– Det har varit ett intresse som är och har varit betydligt 
större än vad vi hade förväntat oss, säger Lennart Rönning, 
VD Arvika Kraft AB. 

LOKAL PRODUCENT

Modulerna kommer från SweModule, en lokal producent  
i Arvika kommun. Kommunen har investerat omkring 13 
miljoner i anläggningen. Den beräknade produktionen från 

solcellsanläggningen uppgår till 927 000 kilowattimmar  
per år vilket motsvarar förbrukningen hos omkring 450 
lägenheter. 

– En lokal produktion, som i och med det även minimerar 
de nätförluster som uppstår i elnäten visar på att anläggningen 
är en bra investering, säger Lennart Rönning.

FÖRNYELSEBAR ENERGI 

Solcellsanläggningen är i linje med de satsningar på förnyelse-
bar energi som Arvika kommun gjort de senaste åren. Bland 
annat förvärven av Arvika Fjärrvärme AB under 2010 och 
Arvika Kraft AB under 2012. 

Under byggandet av anläggningen har närmare 300 skol- 
elever från de två gymnasieskolorna i Arvika deltagit i 
montaget. Eleverna fick samtidigt information om hur en 
solpanel är uppbyggd samt hur den fungerar. Allt detta som  
ett led i utbildningen inom förnyelsebara energilösningar. 

Arvika vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som ger  
en god livskvalitet för dagens och morgondagens innevånare. 

– I det hänseendet utgör solcellsparken en viktig del i 
kommunens dialog samt i byggandet av ett grönt varumärke 
för Arvika kommun, avslutar Rönning.

Under hösten 2014 byggde Arvika kommun (genom bolaget Arvika Kraft AB) en av Sveriges största  
solcellsparker, Mega Sol. Anläggningen finns ute på Mosseberg i Arvika och består av 4 080 moduler 
med en sammanlagd effekt på 1 040 kilowatt och en yta på 6 182 kvadratmeter. 

MEGA SOL

TEMA HÅLLBARA STÄDER OCH ENERGI
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Gläntan Skällandsö, Vittaryd · Tel. 0370-472 00
info@pekuma.se · www.pekuma.se

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.

En enkel
lösning på
ett stort
problem

Klara.
Färdiga.

Bro.

johan.sundbom@martinsons.se
070-260 74 70, 0910-73 31 78
martinsons.se

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.

I enlighet med nuvarande skatteregler är elen även 
befriad från energiskatt. Produktionen hittills motsvarar 
de kalkyler som gjordes i projekteringsstadiet. 

Energiskattelagen ger en möjlighet att kvitta produk-
tion mot konsumtion, vilket medför att man med egen 
produktion slipper betala energiskatt på delar av 
konsumtionen. Dock får produktionen inte överstiga 
konsumtionen under en enskild timme under året. 
Förändringar av Energiskattelagen har aviserats, och 
skulle förslagen vinna gehör kan det kraftigt begränsa 
utbyggnaden av större solcellsparker.

Arvika Teknik AB ligger närmast till att hantera den 
totala energivolymen. Arvika Fastighets AB är idag, med 
hänsyn till skrivningarna i energiskattelagen, att betrakta 
som elleverantör då de levererar hushållsel.

Skatteverket har genom ett ställningstagande 2011-11-16 
rörande solcells-anläggningar jämställt dessa med vind- 
kraft, därmed omfattas anläggningen av undantaget  
från skatteplikt. Från kommunkoncernens sida har en 
avstämning gjorts med Skatteverket. Detta då undantaget 
från skatteplikt gör att ekonomin har förutsättningar att 
ligga på ett nollresultat. Avräkningen gällande energi- 
skatten hanteras av den elhandlare som kommunkoncernen 
för närvarande har avtal med. 

Text: Ann-Christine Fernlöf, kommunikatör Arvika Teknik AB

För mer information, kontakta Lennart Rönning, VD för Arvika Kraft AB, 
tel nr 070-209 78 08.

Mega Sol i Arvika består av 4 080 moduler och har en effekt på  
1040 kilowatt.
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Svenska Kommunal–Tekniska Föreningen (KT) är medlem i 
det internationella förbundet IFME, International Federation 
of Municipal Engineering. IFME håller styrelsemöte, normalt 
två gånger per år, höst och vår. Dessa möten heter formellt 
General Board of Directors (GBoD) och kallas ”Boardmeeting” 
i dagligt tal. Varje närvarande medlemsland har en röst. De 
flesta länder brukar delta med en till två delegater. IFME:s 
vårmöte 2015 hölls den 7 juni i samband med IFME World 
Congress i Rotorua på Nya Zeeland. IFME håller sin världs- 
kongress vart tredje år och mandatperioden för ordföranden 
i federationen är knutet till dessa kongresser. Tack vare  
KT:s resebidrag var vi en stor svensk grupp som deltog i 
konferensen. 

Nästa IFME World Congress hålls i Kanada 2018 och Doug 
Drever, CPWA, den kanadensiska kommunaltekniska 
organisationen, har därmed börjat sin mandatperiod, som 
ordförande i IFME. Mötet behandlade ekonomi, kommittéer  
i styrelsen, sociala medier inklusive IFME:s hemsida med 
mera. Nästa ”Boardmeeting”, höstmötet 2015, hålls i början 
av december i Danmark i anslutning till en stor gatukonferens 
”Roadforum” i Nyborg. Så fort protokollet från mötet i juni är 
distribuerat, publiceras det på föreningens hemsida www.skt.se 
under flik IFME. Långt ner på den sidan dyker rubriken 
”Mötesreferat:” upp, där finns Boardmeeting protokoll/
Minutes.ww
Text: Inger Sundström

Nordisk kommunalteknisk Samarbetskommitté är ett icke 
kommersiellt samarbetsorgan för nordiska kommunaltekniska 
föreningar. I kommittén deltar representanter för de kommunal-
tekniska föreningarna i Finland, Danmark, Norge, Sverige och 
Estland. Denna nordiska kommitté håller vanligtvis två möten 
per år, vår och höst. Vårmötet hölls i år i finska Åbo den 21 maj  
i samband med den finska kommunaltekniska årskongressen.

Mötet i korthet: En rapport om vinterväghållning är på gång. 
Finland leder arbetet och återkommer efter sommaren. En 
kort lägesrapport lämnades om småkommunsamarbete för 
planering och byggande. Finland och Island kommer att utse 
nya representanter i gruppen. Kjell Hedenström representerar 
KT i arbetsgruppen, som leds av Hallgeir Strifelt från Norge. Även 
IFME intresserar sig för det här arbetet. Hallgeir gav en läges- 
rapport på IFME:s styrelsemöte i juni. Inom NKS-samarbetet med 
de nordamerikanska organisationerna, har bland annat en artikel 
om kommunalägda energibolag levererats till APWA:s tidskrift 
Reporter, som svenska Jämtkraft har stått för. Förslaget till revi-
dering av stadgarna för NKS–samverkan (NKS Rules) godkändes 
vid mötet.

Nästa NKS–möte hålls i Tallinn, Estland, den 16 september. Så 
fort protokollet från majmötet är distribuerat, publiceras det på 
föreningens hemsida www.skt.se under flik NKS, långt ner finns 
rubriken ”Mötesreferat:”.
Text: Inger Sundström

NOTISER

Islands årliga nationella konferens  
om kommunalteknik

Islands årliga nationella konferens om kommunalteknik 
ägde rum 7–8/5 i Ólafsvík, Snæfellsbæ i SATS regi 
(Islands förening för tekniska-kommunaltjänstemän). 
Deltagare på konferensen var cirka 80 kommunaltjänste-
män från Island samt nordiska gäster från Danmark, 
Finland och Sverige. Ólafsvík är beläget i västra Island på 
halvön Snæfellsnes. Det är en fiskeby med cirka 1100 
invånare och ingår i Snæfellsbærs kommun. På program-
mets agenda var bland annat föredrag om skillnader 
mellan Island och övriga Skandinaviens avfallshantering, 
exempel på infrastrukturlösningar i isländska kommuner, 
användning av drönare som verktyg vid uppdatering av 
grundkartan, användning av isländsk salt i vinterväghåll-
ningen. Under konferensen gjordes studiebesök på en 
fiskeindustri som är en av Islands största exporter. Det 
gjordes även utflykt till glaciären Snæfellsjökull, lavagrottor 
samt besök i tätorterna i Snæfellsbærs kommun.

Island är ofta benämnt som en av väldens äldsta fortfar- 
ande aktiva demokratier och är det mest glesbefolkade 
landet i Europa med cirka 3 invånare per kvadratkilometer.
Landet är en ögrupp skapad genom vulkanism och det 
präglar landets karaktär. Naturen är mycket vacker och 
många turister lockas årligen till ett besök. Island är  
en republik och parlamentet som är benämnt Alltinget 
har sina rötter ända från vikingatiden. Island består av  
98 kommuner, 23 län och 8 regioner. Vid sidan om 
fiskeindustrin är turismen en näring som ökar i takt med 
det ökade intresset för eko- och äventyrsturism. Vatten-
kraft och geotermisk energi ger Island billig tillgång på 
energi och det har gynnat aluminiumproduktionen och 
gjort Island till Europas center för aluminiumtillverkning. 

Text: Sofi Almqvist
Styrelseledamot, enhetschef Trafik och landskap Exploaterings-
kontoret Stockholms stad
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Returadress
Södermälarstrand 1–11
118 20 Stockholm

Välkommen till Trafik- och gatudagarna den 19-20 oktober 2015!

Kom till årets stora mötesplats för tjänstemän, politiker och konsulter som arbetar med kommunal 
trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet, hållbara transporter, kollektivtrafik samt drift och 
underhåll. Förra årets konferens lockade över 500 deltagare!

Mer information, program och anmälan: skl.se/kalender
Följ SKL:s arbete med trafik- och infrastrukturfrågor på Twitter @SKL_infrastrukt. Hashtag för konferensen är #skltog

UTDRAG UR PROGRAMMET
Välkomna till Trafik- och gatudagarna 2015  
Inledningsanförande Lena Micko, ordförande SKL

Transporter för att främja tillväxt eller klimat?  
Samtal om transporternas roll i samhällesutvecklingen 
Karin Svensson Smith, ordförande Riksdagens trafikutskott,  
Jessica Rosencrantz, vice ordförande Riksdagens trafikutskott, 
Torbjörn Sunesson, ft. GD Trafikverket, Maria Rankka, VD 
Stockholms handelskammare. Moderator: Cecilia Mårtensson, SKL

Ministern har ordet 
Anna Johansson, Infrastrukturminister

Drift och underhåll av cykelvägar 
Anna Niska, forskare VTI

Ett, två, tre eller fyra hjul – spaning om framtidens mobilitet i 
städer  
Marcus Hansson, frilansjournalist bosatt i Hamburg i Tyskland
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Under två dagar erbjuder vi ett 50-tal olika föreläsningar. Låt dig inspireras av goda kommunexempel, hör om den 
senaste forskningen, träffa kollegor från hela landet och möt ett stort antal utställare. Som vanligt bjuder vi på 
storslagen middag med underhållning.

Välkomna!
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Johansson

Trafik- och gatudagarna 
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