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Återförsäljare för GEOSECMA är Esri Sverige 

För mer information se www.esri.se

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

Det kommunala uppdraget har alltid varit stort och 
svårt, men nu står Sveriges kommuner inför större 
utmaningar än kanske någonsin tidigare. Om man 
höjer blicken ser man 4 starka samhällstrender  som 
påverkar alla verksamheter och skapar helt nya 
krav på effektivitet, säkerhet och tillgänglighet. 

Det finns mängder av rapporter och prognoser  
att ta till sig, men känner du att du inte har all tid  
i världen rekommenderar vi dig att börja med ett 
besök på vår hemsida. Där hittar du en animerad 
film som på bara drygt 6 minuter ger dig en bra 
bild av hur du och din kommun kan ta 
kostnadseffek tiva steg mot det vi kallar en 
”Kommungeografisk Samarbetsplattform”.  
Det kan liknas vid ett intranät för all information  
som rör kommunens verksamhet. 

Dels egna data: befolkningsstatistik, fastighetsdata, 
byggplaner, underhållsplaner etc. Men också 
statistik, forskningsresultat och annan omvärlds-
information som ger bättre underlag för att styra 
kommunens arbete. I dag och i morgon.

– MAN SKULLE KUNNA SKRIVA EN 
BOK OM DE UTMANINGAR SVERIGES
KOMMUNER STÅR INFÖR.

– ELLER SÅ GÖR MAN EN FILM!

Förbered dig och din kommun för framtiden på  
6 minuter och 15 sekunder. Se ”Den stora bilden” 
på www.sgroup- solutions.se

KOMMUN
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LEDAR E

Nu börjar slutspurten på året. Budget ska vara i balans  
till årsskiftet. De sista projekten ska startas. Verksamhets-
planer för nästa år ska harmonisera med budgeten. 
”Business as usual”. När ska vi ha tid att strategiskt 
utveckla kommunen eller verksamheten? Detta är en av 
frågorna sex skånska kommuner behöver svara på när de 
tillsammans skapar livskraft i sina respektive kommuner. 
Tillsammans med Region Skåne och Gehl arkitekter 
arbetas det för att hitta gemensamma mål och unik 
särprägel i regionen. Hur paketerar man en bruksort så att 
den blir attraktiv att bo och leva i? Närheten till naturen? 
Nja, jag arbetade med en irakisk VA-ingenjör som inte 
förstod någonting när jag sa till honom att vi skulle sälja 
in en nybyggd stadsdel med att det var ”närhet till 
naturen”. Han tittade skeptiskt på mig och sa: – Hela 
Sverige är nära till naturen, det är ju skog överallt! Granar 
så långt ögat kan se!

Som min förre kollega konstaterade bor vi småorts-
människor i naturen så det är naturligtvis ”närhet till 
betongen” som blir det vi bland annat kan sälja in. Det  
vill säga bra kommunikation med storstäder. Kollektiv- 
trafik, cykelvägar, bilvägar med mera. 

De sex kommunerna arbetar på med sin livskraft, om  
vi lyckas så lär ni bli varse.

Att arbeta i en liten kommun innebär att man blir 
involverad i många aspekter av samhällsbyggandet, inte 
alltid på strategisk nivå utan även rent operativt. Det finns 
ingen möjlighet att gömma sig bakom högar av 

administration, för allt du gör eller inte gör märks. 
Närheten till både kollegor och framför allt medborgare 
är påtaglig. Den enes problem blir allas problem. Det  
som har slagit mig är att det inte är meningsfullt att lägga 
ner allt för mycket tid och pengar på hur vi ska bygga 
organisationen då det i slutändan ändå är de enskilda 
medarbetarna som gör skillnaden. Inte vilket organisa-
tionsschema som har utformats.  

Den lilla kommunens styrka är också dess svaghet. 
Närheten till allt och diversifieringen av arbetsuppgifter 
medför också en spridning av fokus.  Vi små kommuner 
med små resurser och brett arbetsfält ska utnyttja liten- 
hetens fördelar.  Tänk om vi kunde kunna låta alla våra 
medborgare komma till tals vid planeringsarbeten som till 
exempel vid översiktsplanearbete. Vilken fördel vi har 
gentemot storstäderna. Vi kan skräddarsy kommuner för 
invånare. 

Hur ska små kommuner marknadsföra sig? Är det 
närheten till naturen eller betongen? Nej, den stora 
fördelen, det är närheten till varandra.

Kjell Hedenström
Samhällsbyggnadschef 
Perstorp och styrelse- 
ledamot Svenska 
Kommunal-Tekniska 
Föreningen

Skräddarsydda kommuner

NYA  MED LEMM AR
Andersson Karin VARBERG 
Anisimova Anna STOCKHOLM 
Bjällfalk Johanna KARLSTAD 
Björnhård Pia TYRESÖ 
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Hellgren Martina LEKSAND 
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Resvik Frida STOCKHOLM 
Rex Johan STOCKHOLM 
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Wojciechowski Myhrén Theréze STOCKHOLM 
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Ymerson Niklas STOCKHOLM 
Åkeby Marie ENEBYBERG 
Öhman Michael LULEÅ
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Med framtiden  
runt hörnet
Sverige växer så det knakar samtidigt som klimatfrågan blir allt mer akut – utmaningarna är 
stora. För att lyckas måste alla delar av landet bidra, så vad kunde vara ett mer passande tema 
för årets kommunaltekniska kongress, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 113:e kongress, 
än Stad och land tillsammans för miljöanpassad tillväxt.

Ett hundratal deltagare fick ta del av en kväll med mingel och 
middag för att dagen därpå komma laddade till en hel dag med 
föredrag av mycket kompetenta föreläsare. Deltagarna fick ta  
del av historiska återblickar och analyser, trendspaningar och  
nya idéer för hållbar samhällsutveckling och byggandet av det 
framtida samhället.

Socialdemokraternas Karin Wanngård, kommunstyrelsens 
ordförande och finansborgarråd i Stockholms stad, presenterade 
kongressens värdkommun.

– Staden måste byggas varje dag. Vi står inför många ut- 
maningar som hotar framtida tillväxt, mest påtaglig är bostads-
bristen – 100 000 hyreslägenheter saknas i praktiken. Mycket 
behöver byggas och snabbt, konstaterade hon.

Hon pekade ut segregationen som en huvudfiende.
– Stockholm ska vara en öppen stad som håller samman. Vi  

vill ha bort de stora sociala och ekonomiska klyftorna i vår stad.
En nyckelfaktor för framgång är kommunens tjänstemän, 

enligt Wanngård.
– Kompetenta tjänstemän är nödvändiga. Vi lutar oss mot er 

för framtidens planer.
Hon satte också ner foten i den politiskt heta flygplatsfrågan.
– Bromma har inte långsiktiga förutsättningar att finnas kvar 

med det läge som det har. Vi behöver en stor flygplats i Arlanda, 
vi måste utveckla Arlanda.

En annan trendspaning stod Christer Ljungberg, vd för 
Trivector, för i sitt föredrag.

– Sverige har flest kvadratmeter externhandel OCH flest 
kvadratmeter vägyta per invånare i Europa. Samtidigt fortsätter 
vi att planera som om biltrafiken alltid kommer att öka. Men  
det är trendigt att åka kollektivtrafik och ägandet av en bil är  
inte lika viktigt för unga längre. Tänk om bilen är framtidens 
cigarett?

Text och foto: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad

KONGRESSDAGEN I KORTHET

Storstadsutveckling – Karin Wanngård, Socialdemokraterna, 
kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd  
Stockholms stad.

Klimatets påverkan på den framtida samhällsutveck- 
lingen – Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens  
generalsekreterare.

Regionen är den nya staden – Christer Ljungberg, VD Trivector.

Stadsbyggnadsutveckling med miljöfokus – Maria  
Wetterstrand, ordförande för miljömålsrådet och fd språkrör 
Miljöpartiet.

Framkomlighetsstrategi, ett verktyg för samhällsplanering – 
Daniel Firth, chefsstrateg för trafikplanering, Stockholms stad.

Sverigeförhandlingen, höghastighetsjärnvägens möjlighet  
för landets tillväxt – Hans Rode, utredningssekreterare,  
Regeringskansliet

Från infrastrukturhållare till samhällsutvecklare – Caroline 
Ottosson, chef verksamhetsområdet Trafikledning samt  
stf GD Trafikverket

Framtidens bostadsbyggande och samhällsplanering –  
Mehmet Kaplan, Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister

De kunniga talarna lyftes fram särskilt i kongressutvärderingen; 
i den gav deltagarna program och innehåll toppbetyg.

Välkommen till Malmö nästa september
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress 
hålls nästa år i Malmö. Varmt välkommen till Kommunal 
Teknik 2016 i Malmös nya hotell- och konferensan-
läggning Clarion Hotel & Congress Malmö Live 19–20 
september.
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Sofi Almqvist, 
styrelseledamot 
i KT och enhets-
chef Stockholms 
stad var med och 
arrangerade  
kongressen.

Caroline Ottosson, stf GD Trafikverket

Karin Wanngård, 
kommunstyrelsens 
ordförande  
Stockholms stad

Christer Ljungberg,  
VD Trivector

Karin Klingenstierna, moderator

 Kongressmingel under en paus Hans Rode, utrednings- 
sekreterare  
Regeringskansliet

Christer Ljungbergs skor visade hur  
snyggt det kan bli med återbruk – de var 

gjorda av säten från bussar.
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Läs även  

debattartikeln  

”Planprocessen  

är inte skurken för  

bristen på bostäder”  

på s. 25.

”Kommunerna är hjältarna”
Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen, höll ett uppskattat föredrag på Svenska Kommunal- 
Tekniska Föreningens årskongress. Han hyllade kommunerna för klimatarbetet:

– Kommunerna är hjältarna. Kommunerna gör mer än staten kunde tro – de är mer radikala och sätter hårda mål eftersom de 
ser nyttan med klimatkampen. Ni är så viktiga!

Han passade samtidigt på att såga prognosmakarna som levererar undermåliga beslutsunderlag.

Läs mer om bland annat vad du som kommunaltekniker kan bidra med i klimatkampen i nummer 6/2015 av Stadsbyggnad.  
Då publiceras en stor intervju med Svante Axelsson.

”Bostadspolitiken  
  är en rättvisefråga”
Bostads- stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, besökte Svenska Kommunal- 
Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han lyfte fram bostadsbristen som ett hinder för hållbar tillväxt. 
Högre utbildning, arbetsmarknad och näringsliv – alla är de beroende av att kommunerna klarar  
bostadsförsörjningen och regeringen har satt målet minst 250 000 nya bostäder till 2020.

– Ungdomar och studenter är hårdast drabbade av bostads- 
bristen. Man kan ställa sig frågan ”Har samhället svikit de 
unga?”. Staten ska ta en mer aktiv roll för att ta fram de 
bostäder som saknas, säger Kaplan.

Han pekade dels på hur Plan- och bygglagen (PBL) samt 
förordningar ska ge förutsättningar för byggande samt hur 
regeringens bostadspolitiska paket med investeringsstöd ska  
ta fram små och billiga klimatsmarta hyreslägenheter.

– Det behövs. Det som byggs idag riktar sig till välbeställda, 
säger Kaplan.

Stöd till upprustningen och energieffektiviseringen av 
befintligt bestånd ska också innehålla incitament för att rusta 
stadsmiljön mellan husen och även säkerställa att hyreshöj-
ningarna inte blir för höga.

– Vi har sett att renoveringar med hyreshöjningar tränger  
ut människor allt längre från stadskärnorna, säger Kaplan.

Stadsbyggnad fick tillfälle till en kort pratstund med 
ministern efter anförandet.

Har du några personliga boendeerfarenheter som du tar  
med dig i din roll som stadsutvecklingsminister?

– Jag tycker att det är bra att man har bott i olika hustyper 
och upplåtelseformer för varje upplåtelseform har sina för- och 

nackdelar. Jag är uppvuxen i Rinkeby, som är ett miljon- 
programsområde med extremt många hyresrätter. Samtidigt 
bor jag idag, sedan fem år tillbaka, i ett radhus som vi äger  
i samma förortsområde. Det ger olika perspektiv och det tror  
jag är viktigt att vi som politiker har koll på. Min uppväxt  
i miljonprogrammets betongförort präglar naturligtvis mig  
och gör att jag lätt förstår de utmaningar som finns med 
upprustningen idag.

Du nämnde ett politiskt instrument för att ingen ska drabbas 
av för stora hyreshöjningar i samband med upprustningarna av 
miljonprogrammen, berätta!

– Den årliga miljarden till upprustning ska också innehålla 
stöd för att hyrorna inte ska höjas allt för mycket så att de som 
bor i de här hyresrätterna inte ska behöva flytta därifrån på 
grund av för hög hyra. Vi har fått många signaler de senaste 
åren om renoveringar som innebär att de boende inte kan bo 
kvar. Det är fullständigt barockt att man hamnar i en sådan 
situation! Det här måste hanteras och det är därför vi har lagt 
fram den här investeringen. Det är en investering i framtiden 
och en investering i social hållbarhet för det kan inte vara 
meningen att människor ska flytta, att man byter ut invånare  
i och med en renovering.
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För nuvarande bostadsminister rätt politik?  
Eller har du andra förslag?  
Hur ska utmaningarna mötas?
Skicka ditt debattinlägg till  
stadsbyggnad@skt.se för  
publicering i Stadsbyggnad.

Hur är stödet utformat?
– Vi jobbar nu med den exakta formen för hur det kommer 

att bli, men det är en miljard som ska gå till upprustning och 
energieffektivisering av det befintliga beståndet, samtidigt  
som hyresnivåerna inte får gå upp allt för mycket. Den exakta 
modellen återkommer vi till.

Om vi pratar om social hållbarhet så finns frågan om gynnade 
och missgynnade boendeformer. Jag tänker på ränteavdrag, 
rotavdrag och så vidare. Finns det något mer som kommer i den 
frågan?

– Det bostadspolitiska paketet har blivit möjligt tack vare  
att vi justerar rotavdraget, vilket innebär att vi sänker subven-
tionen till det ägda boendet och satsar de medlen till det  
hyrda boendet. Det tycker jag är en rättvisefråga.

Apropå tanken att bygga hållbar stad istället för att bara bygga 
bostäder så har du nämnt önskan om områden med blandade 
upplåtelseformer. Var går skiljelinjen mellan marknad, kommun-
politik och rikspolitik? Vad kan man göra från riksplanet?

– Det här är inte en enkel fråga. Kommunerna äger 
planmonopolet, de har bostadsförsörjningsansvaret. Den förra 
regeringen hade ju idén om att marknaden skulle sköta detta 
och vi har sett hur det har gått. Vi har fått fram bostäder,  
men de har varit för dyra, både att köpa och att hyra. Så därför 
menar vi att vi ska hjälpa kommunerna i det här bostadsför-
sörjningsansvaret. De kommuner som bygger mycket ska få en 
stimulans, ett stöd. Exakt hur de jobbar med sitt stadsutveck-
lingsarbete måste varje kommun ta ansvar för. Staten kan 
sprida information om goda exempel, bland annat via Boverket.

Finns det stöd för att öka användandet av medborgardialog  
i upprustning?

– I upprustningsmiljarden finns det incitament för att de 
boende ska inkluderas. Det finns bra byggbolag som jobbar i 
innovativa kommuner som har med det här tänket från början 
redan idag, inte minst de kommunala bostadsbolagen. Många 
av Sabo-bolagen är fantastiska på att inkludera de boende.

Text och foto: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad

FAKTA/ REGERINGENS BOSTADSPOLITIK
Mål: Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska 
byggas minst 250 000 nya bostäder.
BOSTADSPOLITISKT PAKET:
Investeringsstöd: 1,9 miljarder som successivt växlas upp till 3,2 
miljarder per år till att främja nybyggnation av små klimatsmarta 
och billiga hyresrätter.
Miljonmiljarden: en miljard per år till upprustning och energi- 
effektivisering av miljonprogrammen.
Stöd till studentbostäder: 300 miljoner extra nästa år för student- 
bostäder.
Byggbonus: 1, 85 miljarder i stöd till kommuner som bidrar till 
ökat bostadsbyggande.
Stadsmiljöavtal: en halv miljard per år till kommuner som satsar 
på kollektivtrafiklösningar som gör mark attraktiv att bygga på.
Saneringspengar: för att sanera förorenad mark för bostads- 
projekt.
Regelförenkling: fortsatt arbete för att göra det snabbare och 
billigare att planera och bygga.

Vad tycker du själv? 

Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, talade på Kommunal Teknik 2015.
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TEMA ÅTERBRUK

De sköter återbruket

De sopor som hamnar på soptippar, deponier, sägs numera vara 
under 1 procent. Bra kan tyckas, men möjligen inte fullt så bra 
som siffran säger, eftersom våra sopmängder totalt har ökat.

Återbruk är ett mycket bra sätt att ta hand om de saker vi 
inte behöver hemma längre. Landets kommuner jobbar kraft-  
fullt med återbruket, genom samarbete med de organisationer 
och aktörer som finns på andrahandsmarknaden. 

BEMANNAD MOTTAGNING 

I Örebro är återbruksmottagningen, den så kallade Åternyttan, 
bemannad sedan flera år på Mellringe återvinningscentral. 
Mängder med föremål har kommit till återanvändning istället 
för att slängas som avfall. Tre organisationer, Myrorna, Bra 
Begagnat och Röda korset har rullande schema över fyra 
veckor. Det är praktiskt ordnat, vägen till sorteringsrampen 
går via Åternyttan. Bara att stanna till med bilen lastad med 
saker och ta ett samtal om vad som går att återbruka, så tas det 
omhand och resten får gå i containrarna. I Örebro finns ingen 
begränsning i antal besök på återvinningscentralen. Vissa 

kommuner har kortsystem med ett begränsat antal kostnads-
fria besök per år, för besök därutöver blir det en avgift. Örebro 
har nyligen utökat samarbetet med Myrorna och öppnar obeman- 
nade Åternyttancontainrar på ytterligare fyra återvinnings- 
centraler. 

Välgörenhetsföreningen Myrorna, som startades av några 
rika damer i Stockholm, överläts till Frälsningsarmén i slutet 
av 1800-talet. Myrorna är numera en självständig affärsdrivande 
verksamhetsdel av Frälsningsarmén. Myrorna fick ett lyft 
under 1970-talet då miljömedvetandet ökade och second hand 
började bli mode bland de unga. Under de senaste åren har 
verksamheten expanderat kraftigt med nyöppning av butiker 
på ett flertal orter. Myrorna har idag avtal om återbrukshante-
ring med 120 kommuner och tar hand om återbrukssakerna  
på 135 återvinningscentraler. 

Röda korset har tre secondhandbutiker i Örebro, med en 
sammanlagd omsättning på drygt tre miljoner. Åternyttan i 
Mellringe har klart bidragit till ökad omsättning.  Dem jag 
pratade med på Röda Korset, vittnar om att folk är så glada 

Vårt avfall ska hanteras.  Mycket har hänt sedan sopsorteringen tog ordentlig fart på 1990-talet.  
Vi talade då om sophanteringens fyra grundbultar: Återbruk, återvinning, förbränning och deponi.  
Återbruk var den ädlaste formen av sophantering och deponi den sämsta.  

Röda Korset hämtar saker på Åternyttan.

ÅTER 
BRUK
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En ständig ruljans på en återvinningscentral.

när de lämnar saker. Det är roligt att göra sig av med saker  
som kommer till nytta.  

I Bohuslän samarbetar fyra kommuner Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs och Tanum, i ett gemensamt ägt bolag, Rambo AB 
(Regional Avfallsanläggning i mellersta Bohuslän) för att lösa 
sin avfallshantering. I Sotenäs kommun, Kungshamn, finns 
två återvinningscentraler, en i Hogenäs och en på Bohus 
Malmön. En stor loppis i Väjern, norr om Kungshamn, har i 
en rad år tagit hand om återbruksvarorna. Väjernloppisen har 
sedan starten arbetat för barncancerfonden. Under cirka 30 år 
har över 30 miljoner kronor skänkts till barncancerfonden, den 
första miljonen tog åtta år att få ihop, och sen har det bara 
växt, sägs det.  Innehavaren är till åren och har börjat trappa 
ner. Nu har kommunens ”produktionsenhet” tagit över åter- 
brukshanteringen i Sotenäs och driver en egen butiksverksam-
het inne i Kungshamn. Målet med verksamheten är att erbjuda 
personer meningsfullt arbete och arbetsträning för att öka 
deras möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden. Butiken 
har tre delar: Prylar, textil och möbler/cyklar. 

OMSÄTTNINGEN ÖKAR 

Kavalkad är en uppskattad andrahandsbutik i Örebro, med 
ursprungligen inriktning på 50-talssaker. Numera säljs även 
både 60- och 70-tals-prylar. Den dag jag steg in råkade vara 
18-årsdagen från starten. I hela 18 år har butiken funnits och 
fina designsaker har tagits emot och sålts. Intresset för återbruk 
har ökat hela tiden under dessa 18 år. Vi talade bland annat 
om Hertha Bengtsons porslin Blå eld, som säljer bra. När 
Hertha arbetade på Rörstrand, och ritade Blå eld på 1940- 
talet, sas det att hennes förslag var för udda för att kunna 
säljas. Hennes svar lär ha varit: ”Om ni vill ha en servis, som 
ser likadan ut, som de som redan finns, behöver jag inte rita en 
ny”. Tillverkningen av servisen Blå eld upphörde 1971, men 

porslinet omsätts fortfarande till bra pengar på andrahands-
marknaden. Väl formgivna saker har lång livslängd. Ibland 
kommer känslan att konsumtionssamhället behöver fula saker, 
som vi fort tröttnar på, så vi köper nytt. 

Loppisskyltarna utefter vägarna blir bara fler och fler. Åter-  
bruk, second hand, auktionsfynd, kärt barn har många namn, 
är den finaste sophanteringsfraktionen och blir alltmer upp-  
skattad. Omsättningen hos secondhandaktörerna ökar ständigt. 

Avfall Sverige *), en expertorganisation inom avfallshante-
ring och återvinning,  har under 2015 startat en kampanj som 
handlar om att lyfta fördelarna med att laga, låna och 
återanvända – att vara ”miljönär-vänlig”, en kampanjsida finns 
www.miljönär.se, med tips om hur man blir rik genom att 
laga, låna och återanvända.

Text och foto: Inger Sundström, f d stadsbyggnadschef Örebro

*) Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag, 
men även privata företag inom avfallshantering och återvinning.
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Väl inne i lokalen möts man av ett 
öppet rum med stora bord med 
vaxdukar och stolar. Ut från väggarna 
står hyllor fyllda med skaparglädje. 
Pappersbuntar och tygrullar varvas 
med pärlor, lådor och ett stort, grönt 
renhuvud i origami. Färdiga och 
pågående projekt samsas om ytorna 
tillsammans med allehanda verktyg 
och maskiner. Lampor i alla färger 
och former lyser upp lokalen och från 
taket hänger färgglada vimplar och 
girlanger. Ett surrande ljud hörs från 
en 3D-printer som är i full färd med 
att skriva ut reservdelar till en kamera. 
Genom de spröjsade fönstren har man utsikt över både kanalen 
och den idylliska Spikön med alla motionärer, såväl som över 
Strandgatan med bostadshus och företag. En och annan 
nyfiken förbipasserande brukar också kika in när de ser att det 
händer något där inne. 

Just idag är det temakväll med foodswap på Makers, med ett 
tjugotal medlemmar på plats. På ett av borden har det dukats 
upp med olika bakverk och allt möjligt annat från sommarens 
skördar. Flera burkar chutney byts mot äpplemos, hallonsylt 
och sticklingar. Bullar, tryfflar, tomater och squash byter  
också ägare. När alla är nöjda övergår alla till vanliga makers-
kvällsaktiviteter. En ram och några ljusstakar får ny färg. 
Någon slöjdar på en bit trä, en annan virkar medan några 
andra tecknar.

VERKTYG OCH RESERVDELAR 

Till lokalen hör också en verkstad. Där går det bra att svarva, 
måla eller bygga. Utrymmet har en stor port ut mot gården på 
baksidan för att till exempel kunna köra in en bil. Ena gaveln 
är fylld av verktyg, uppskruvade på lastpallar längs hela 
väggen. Lådor med kablar, skruvar och reservdelar står under 

arbetsbordet. Betonggolvet ger möjligheter 
att skapa och stöka ner utan att förstöra 
något. Här inne renoveras möbler, byggs 
modellplan i balsaträ och löds på kretskort 
med mera. Tidigare i våras kopplade en 
medlem en motor till en gammal herrcykel 
och puttrade runt på trottoaren utanför till 
allmänt jubel innan färden slutade i en 
högljudd punktering. 

Alla är välkomna till Makers oavsett 
ålder, härkomst och intressen. Totalt har 
Makers drygt 60 årsmedlemmar, de flesta 
är från Trollhättanområdet, med olika 
bakgrund. De är grafiker, återbrukare, 
programmerare, fotografer, handarbetare 

och slöjdare, som tycker om att ha en gemensam arena för sitt 
skapande. Yrkesverksamma, amatörer och entusiaster som vill 
lära sig något nytt i en och samma förening. De måste inte 
samverka, men möjligheten finns. Makers i Trollhättan anser 
att "Alla är en Maker". Det innebär att oavsett vad en skapar 
och oavsett vad syftet är så är man en Maker. Det kan vara att 
pärla en pärlplatta utan användningsområde, att odla ett 
grönsaksland för eget behov, eller att utveckla en app till en 
betalande kund. Det spelar ingen roll, alla är en Maker.

På Makers i Trollhättan delas det för fullt. Gemenskapen 
står i centrum och tanken är att medlemmar ska kunna dela 
med sig av såväl prylar och kunskap till varandra samtidigt 
som föreningen i sig står för utrymme och utrustning som 
medlemmarna förfogar över.  En pryl som någon av medlem-
marna har över, kan någon annan medlem behöva. Det kan 
handla om allt från dubbletter av verktyg till restgarner, 
datorer och programvaror, eller kunskap om hur man lagar en 
gammal cykel. Även andra projekt såsom workshops och 
temakvällar uppstår ofta helt på medlemmarnas initiativ och 
efterfrågan och genomförs också till stor del av medlemmarna. 
Under hösten kommer det att arrangeras workshops i såväl 

Makers –  
dela,  
återbruka,  
skapa

Portarna till det gamla hamnkontoret 
i Trollhättan står på vid gavel. Det 
är ett litet och mysigt hus på kuller-
stensgatan precis vid kajkanten. Intill 
huset vajar granncaféets palmer och i 
kanalen, bara ett par meter från huset, 
passerar ett stort fraktfartyg fullastat 
med trästockar på väg mot slussarna. 

Det är tisdagskväll och fortfarande 
en hel del folk i rörelse runt dessa 
delar av Trollhättans centrum och på 
den intilliggande strandpromenaden. 
Vid de öppna dörrarna står en tavla 
med texten Välkommen in!

TEMA ÅTERBRUK



13STADSBYGGNAD  5 · 2015

Yoga som skulptering och Minecraft.
Det som är så speciellt med föreningen Makers är hur den 

drivs och formas av medlemmarna. Nästan alla verktyg och 
maskiner är donerade till föreningen av medlemmar eller 
utomstående stödjare. Det finns en liten önskelista på en 
griffeltavla på väggen för att stämma av önskemål och behov. 
Där skriver medlemmar ner vad de kommer på som kan 
behövas. Mindre och självklara saker finns det oftast utrymme 
för i föreningens budget och köps in för att kunna användas av 
alla medlemmar. Andra, större saker kräver mer kreativ 
finansiering. En dröm gick i uppfyllelse i början på sommaren, 
när föreningen kunde köpa in den efterlängtade 3D-skrivaren 
genom crowdfunding.

ÄGER GEMENSAMT 

Medlemmarna kommunicerar mycket via sociala medier. Via 
Facebook kan intresset för en viss workshop eller något verktyg 
undersökas. Det är också där föreningen kan be om hjälp om 
till exempel arbetskraft behövs för något event eller till en 
skaparkväll. Medlemmarna kan också komma överens 
sinsemellan om samarbeten eller gemensamma projekt.

Det är både billigare och mer hållbart att olika typer av 
utrustning kan införskaffas och ägas gemensamt på det här 
sättet. Förutom att det är en mindre risk att sakerna blir 

ståendes, oanvända i ett hörn, så behöver alla inte ha varsin av 
allt. Istället kan Makers hålla en liten maskinpark med 
symaskiner, svetsar och datorprogram som kan utnyttjas av 
alla. Det är det som är framtiden!   

Det finns flera liknande initiativ med föreningar under 
namnet Makers runt om i landet. De finns såväl i storstäder 
som på mindre orter och nya Makerspaces dyker ständigt upp. 
En nationell organisation, Makers of Sweden, är just nu på 
gång att startas upp i Stockholm och är tänkt ska kunna 
samordna och hjälpa de olika Makersföreningarna ute i landet 
med uppstart, utbildning och finansiering. Men för tillfället 
finns alltså ännu ingen huvudorganisation med färdiga 
koncept, utan alla föreningar drivs och finansieras enskilt och 
på sitt eget sätt och har ibland även olika inriktningar eller 
nischer. Till exempel finns makerspaces som särskilt riktar sig 
till tjejer eller till ungdomar. I Sverige är rörelsen relativt ny, 
men ute i världen har Makerrörelsen funnits ett tag och har 
ofta fokus på innovation och teknik.  Makers är också ett 
begrepp och en gemenskap som välkomnar Makers från andra 
platser. Man är alltså alltid välkommen till olika Makerspaces 
var man än befinner sig i Sverige eller i världen för att utbyta 
kunskap, erfarenhet, utrymme eller verktyg.

Text: Maria Fält, medlem i Makers
Foto: Anna Powell

TEMA ÅTERBRUK

ÅTER 
BRUK

Läs mer på: Om Makers Trollhättan:
https://www.wearemakers.se
https://www.facebook.com/wearemkrs
Om Makersrörelsen:
http://www.makerspace.se/maker-movement
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Wadköping – 
en återbrukad 
stadsdel 

TEMA ÅTERBRUK

ÅTER 
BRUK



Författaren Hjalmar Bergman 
föddes och växte upp i Örebro. 
Hans genombrottsroman 
Makurells i Wadköping kom  
ut 1919. Det sägs att han, som 
son till bankkamreren Claes 
Bergman, under sin uppväxt fick 
sitta med i rummet när hans far 
hade sammanträden. När det 
gick trögt med att utveckla 
användningen av el, lär Claes 
Bergman haft en ledande roll. 

Det var intressant att få igång verksamheter som behövde 
mycket el och Örebro Pappersbruk etablerades. Det sägs att 
den unge Hjalmar vid mötena fick inblickar som blev basen 
för hans bild av Örebro, kallat Wadköping i hans bok.

Att namnet Wadköping skulle användas för den nygamla 
stadsdelen var säkert tidigt ganska givet. Vad företeelsen att 
återuppföra hus i ett nytt sammanhang ska kallas, kan 
förstås diskuteras. Ett kulturreservat, som Gamla Linkö-
ping, där byggnaderna står på sina ursprungliga platser, är 
inte Wadköping. Mer som Skansen, dit gamla byggnader 
flyttats och fått nytt sammanhang. Friluftsmuseum kanske 
vore mer korrekt, men ingen säger det. Wadköping är en 
stadsdel i Örebro helt enkelt. 

Örebro skulle i mitten på 1900-talet, istället för de små 

Örebro är i år 750 år, något som debat-
teras, oklarheter råder om hur stadens 
ålder ska räknas. Det är 2015, hur som, 
femtio år efter stadens 700-årsjubileum. 
Lagom till det jubiléet var en första 
etapp av Wadköping klar. Örebro kunde 
visa upp något gammalt och den 4 juni 
1965 invigde kung Gustav VI Adolf  
Wadköpings första del. 
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Cajsa Wargs hus och Kungsstugan i Wadköping.
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omoderna trähusen med sina trånga gårdar, få nya höga  
hus med moderna lägenheter. Framför allt på söder i Örebro, 
skulle det gamla bort för att ersättas av ny bebyggelse. Lands- 
antikvarie Bertil Waldén, drivande kraft för ett bevarande, 
föreslog tillsammans med ett antal kulturintresserade personer 
gång på gång att några av de gamla husen skulle räddas för 
eftervärlden. Waldén ville använda Lars 
Bohms udde i Stadsparken för de gamla 
husen. Ett antal hus plockades ner i 
beståndsdelar, märktes upp, packades  
in och lagrades. En del i Örebros 
hamnområde och en del i Karlslunds 
gård. Diskussionerna om vad husen 
skulle användas till, pågick i många år 
utan att vidare steg togs. 1963 är det 
årtal som anges som startår för upp- 
byggnaden av Wadköpings första del, som blev klar två  
år senare.

Återbruket av byggnader i Wadköping fortsatte på södra 
sidan av Bertil Waldéns gata, i enlighet med de tankar som 
fanns redan 1965. Kulturnämndens ordförande Göte Lundin 
fick hösten 1989 uppdrag att utvidga Wadköping, så länge det 
inte kostade kommunen något. Utbyggnaden fortsatte med 
politisk enighet och kommunala medel anslogs. Etapp två i 
Wadköping blev 25 år i samband med årets 50-årsjubileum. 
En del av de nedmonterade byggnaderna förstördes tråkigt nog 
i en brand i Karlslund. Resonemang pågår ändå om att 
komplettera Wadköping med en byggnad för temporära 
utställningar, tillställningar, fester och konferenser. Liksom i 
tidigare etapper finns det många åsikter att hantera. Tiden får 
utvisa hur det blir. 

Vår mest kända kokboksförfattare, Cajsa Warg, gav 52 år 
gammal, år 1755, ut sin kokbok; "Hjelpreda i Hushållningen 
för unga Fruentimber". Cajsa Warg föddes och tillbringade sin 
barndom i Örebro. Hon har ett eget hus i Wadköping. Huset 
revs 1910, för att ge plats åt en ny byggnad för post- och 
telegrafverket, och uppfördes 1965 på sin nuvarande plats  

i Wadköping intill Svartån . I huset  
finns idag en härlig utställning med 
anknytning till måltiden "Cajsa Wargs 
skafferi". 

I Wadköping finns, förutom en rad 
bostäder, muséer, butiker, förskola, 
restaurang, café, bageri, lokaler för 
hantverk och kontor. Teaterladan  
med sin utomhusscen lockar många 
besökare. Atmosfären i stadsdelen  

är trivsam och många är promenaderna som tas genom 
Wadköping. 

En rad årliga aktiviteter lockar många besökare till Wad- 
köping, jul- och påskmarknad, nationaldagsfirande, en del  
av Örebros midsommarfirande hålls där och mycket mer.  
I samband med Wadköpings 50-årsjubileum ordnades en  
rad aktiviteter, bland annat en välbesökt matmarknad i Cajsa 
Wargs anda. Folklivet i Örebro gynnas onekligen av Wad- 
köping, som är ett mycket uppskattat turistmål. Ett stycke av 
Örebro historia är bevarat i stadsdelen Wadköping till mångas 
glädje. Återbruk av gamla hus är till nytta.

Text: Inger Sundström, arkitekt SAR/MSA och styrelseledamot i  
Wadköpings Vänner Foto: Jan Peter Lahall
Källa: Solen går upp över Wadköping, Ingalill och Stigbjörn Bergensten

ÅTER 
BRUK Handelsboden bjuder på ett rikt sortiment.
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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.
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Svenska Kommunal-

Tekniska Föreningen

◗ Nu gäller nya Mex-regler

◗ Ingen succé för Attefallshusen

◗ Så genomför du detaljplaner

Tema: MARKPOLICY OCH LAGÄNDRINGAR

1
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◗ Så använder du grönytefaktorn

◗ NCC:s lyckade maktspel

◗ Smart med ljus på flera sätt

Tema: UTEMILJÖ,  

BELYSNING, GRÖNYTOR

2 | 2015
Svenska Kommunal-

Tekniska Föreningen

Prenumerera 
på Stadsbyggnad 
eller bjud en vän på 
en prenumeration!

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.

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.
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Erlangen bygger  
ekologisk vetenskapsstad

Siemens AG planerar att bygga en modern, hållbart utformad vetenskapsstad i södra delen av tyska 
universitetsstaden Erlangen.  Komplexet, som kommer att omfatta ett 54 hektar stort område, blir ett 
av Tysklands största byggprojekt. Där kommer det att utformas framtidsorienterade kontorsbyggnader, 
lokaler för forskning och ett stort laboratorium. Men Siemens Campus, som vetenskapsstaden kallas, 
kommer att erbjuda mer än bara modern arbetsmiljö.

Projektet innebär även byggandet av ett stort hotell och 
lägenheter för Siemens anställda från länder utanför Tyskland. 
Området kommer att präglas av en ny levande bostads- och 
stadsmiljö, som ska utgöra grunden för arkitekturen.

Byggprojektet har en beräknad investeringsvolym på cirka 
500 miljoner euro. Siemens Campus planeras och utformas i 
nära samarbete med delstaten Bayern och staden Erlangen. 

Folkmängden i Erlangen uppgår till cirka 105 000 invånare. 
Staden ligger omkring en mil norr om Nürnberg vid motorväg 
A3, som går snett genom landet från Ruhrområdet till gräns- 
övergången till Österrike vid Passau. De goda kommunika- 

tionerna stärks dessutom genom Erlangens läge vid Main- 
Donau-kanalen.

ETT VISIONÄRT CAMPUS

Efter en internationell arkitekttävling med sammanlagt tolv 
förslag utvalde en jury bestående av en rad experter för 
stadsutveckling det vinnande förslaget, som presenterades 
nyligen gemensamt av Siemens vd Joe Kaeser, Bayerns 
statsminister Horst Seehofer och Erlangens borgmästare,
Dr Florian Janik.

– Vi bygger Siemens Campus i Erlangen för att ge en hemort 

Den vinnande modellen presenterades i mars i år gemensamt (från höger till vänster) av Siemens VD Joe Kaeser, Bayerns premiärminister Horst  
Seehofer, Erlangens borgmästare Dr Florian Janik och Joachim Herrmann, Bayerns inrikes- och transportminister. Foto: Siemens
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till framstående forskare från hela världen. Bästa investeringen 
för Tyskland uppnås när de politiska, affärs- och vetenskapliga 
institutionerna arbetar hand i hand. Då blir det ett enormt 
innovationslyft för framtiden, betonade Siemens vd Joe Kaeser 
i samband med offentliggörandet av juryns beslut i arkitekt- 
tävlingen i Erlangen.

Juryn hänvisade i sin motivation till det vinnande förslagets 
”höga strukturella och stadsplaneringsmässiga kvaliteter, som 
tar ekologiska såväl som ekonomiska aspekter i beaktande på 
ett konsekvent och övertygande sätt”, vilket utgjorde den 
avgörande faktorn i juryns beslut.

Byggnaderna inom det framtida campusområdet kommer, 
enligt Siemens, att byggas med hjälp av ekologisk byggnads- 
teknik med minsta möjliga miljöpåverkan.

Dessa lösningar för smarta byggnader hjälper fastighets- 
skötarna att optimera samspelet med ett lika smart elnät för 
största möjliga energibesparingar. Därigenom blir det möjligt 
att i byggnaderna utnyttja sådana automatiska programfunk-
tioner i styrsystemen som ger företräde åt elanvändningen där 
energin behövs mest.

Därutöver lagrar styrsystemen automatiskt energi för senare 
användning när priserna är som mest gynnsamma. Dessa 
system ”vet” även vilken tidpunkt som är den bästa att för 
deras egna ändamål använda distribuerade produktionsenheter 
för energiproduktion från förnybara källor som sol eller vind 
och när energi ska återföras till nätet. Därmed går det att tjäna 
på energi istället för att ge ut pengar. 

Byggnader, som idag hör till de största energianvändarna, 
omvandlas till energikällor. Det är därför viktigt att byggnader 

aktivt deltar i en smart elnätsstruktur för att öka energieffek- 
tiviteten, minska driftkostnaderna och öka produktiviteten för 
dem som vistas i byggnaden och för byggnadsrelaterade processer. 
De senaste tekniska innovationerna för mätning, förbättrade 
prognoser och aktiv hantering av en byggnads energianvänd-
ning, produktion och lagring möjliggör detta aktiva deltagande  
i energiförsörjningssystemet.

NATURLIGA RÅVAROR

Byggmaterial som innehåller skadliga kemikalier som till 
exempel PVC-plast, fogmassor, cellplast och spånplattor har 
”portförbud” till Siemens Campus, så som en de ansvariga 
arkitekterna uttryckte sig i samband med en presskonferens.
Däremot används som byggmaterial enbart naturliga råvaror 
med lång livslängd, däribland trä, lera och lin. 

- Under byggprocessen vill vi främja integrationen mellan 
arkitekter, ingenjörer, konstnärer och byggare samt de som 
kommer att arbeta eller bo i byggnaden. Vårt campusprojekt 
bidrar till stadsutveckling och byggnadskonst genom att det 
uppstår ett campus som i framtiden inte bara gynnar våra 
kunder och anställda, men också hela regionen på längre sikt, 
sade Siemens VD Joe Kaeser.

Enligt honom utvecklar hans företag även hållbar teknologi 
för städer och deras infrastruktur, i form av integrerade mobil-  
itetslösningar, teknik för fastigheter och säkerhet, effektiv 
energiöverföring, så kallade smarta elnät samt teknik för låg- 
och mellanspänning.

Genom lokaliseringen av Siemens AG:s fabriksanläggningar 
med cirka 25 000 anställda, flera datorföretag, ett antal privata 

Stjärnarkitekt Jürgen Engel i arbete. Foto: Arkitektbyrån KSP Jürgen Engel

En illustration om hur det kan se ut i den framtida vetenskapsstaden. Illustration: Arkitektbyrån KSP Jürgen Engel
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och offentligt ägda forskningsinstitutioner, däribland Friedrich- 
Alexander-Universitetet, har Erlangen utvecklats till norra 
Bayerns högteknologiska centrum. 

Siemens Campus manifesterar, enligt Joe Kaeser, företagets 
långsiktiga åtagande i Erlangen, som en viktig affärsplats och 
en symbol för de anställdas och regionens innovativa kraft.

Den vinnande modellen presenterades i mars i år gemensamt 
av Siemens VD Joe Kaeser, Bayerns premiärminister Horst 
Seehofer och Erlangens borgmästare Dr Florian Janik.

Framför allt pågår en omfattande forskning inom medicinsk 
teknik och farmakologi och staden strävar efter att bli sedd 
som förbundsrepublikens centrum för medicinsk forskning.

Det kommer dock att dröja ett tag innan arkitektbyrån  
KSP Jürgen Engel Arkitekters vinnande förslag om Siemens 
Campus blir färdigt. Byggnadsarbeten ska utföras i etapper 
med start nästa år. Det hela beräknas bli färdigt år 2030.

ADLERSHOF TEKNIKPARK

Erlangen är dock inte den enda bland tyska ”forskarstäder” 

med vidsträckt campus och ekologisk profil. Adlershofs 
teknikpark, med flera laboratorier byggda i trä, söder om 
Berlin är idag en av Tysklands ledande vetenskap- och 
teknikparker.

I parken finns flera av Humboldt-universitetets institut  
samt institutioner från andra universitet samt cirka 400 företag 
inom fotonik och optik, mikrosystem, bioteknik och miljö 
samt solceller.

Teknikparken är dock bara en del av flera verksamheter 
inom ett avgränsat ”utvecklingsområde”. På platsen finns även 
ett Media City och kvarter för handel och tjänster. Totalt sett 
finns över 800 företag inom området. 

Omkring 7 500 personer arbetar i teknikparken. Hela 
området sysselsätter mer än 14 000 personer och majoriteten  
av arbetstillfällena är högkvalificerade. Det var 1992 som 
Berlin beslutade att området skulle utvecklas till ett integrerat 
vetenskapligt och ekonomiskt landskap.

Text: Markku Björkman, frilansjournalist

Arkitektbyrå KSP Jürgen Engels vinnande förslag. Foto: Siemens

 

Områdets totala yta: cirka 540 000 kvadratmeter 
Antalet byggnader i området: 80 med cirka 350 000 kvadratmeter 
Antalet anställda: 8 300 
Projektets byggtid: 2015–2030 inklusive förberedande fas. 
Antalet parkeringsplatser: 8 000
Antalet parkeringsplatser för cyklar: 3200 
Totalkostnad: cirka 500 miljoner euro
Plats: Erlangen syd

Trafikförbindelser: Motorvägen A73 (Frankenschnellweg)
Tågstation: Erlangen-Bruck
Total yta för planerade kontor, laboratorium, hotell- och  
konferenssalar: 300 000 m²
Areal för bostäder: 170 000 m²
Projektets planering: sedan 2013
Byggstart: 2016
Färdigbyggt Siemens Campus: 2030

FAKTA



21STADSBYGGNAD  4· 2015

TEMA UTEMILJÖ, BELYSNING, GRÖNYTOR

Att leda efter  
ett valår –  
lättare eller  
svårare än  
året före?

Ett av de teman som förra årets inställda ledarforum hade 
på agendan var att leda under ett valår. Nu står vi där 
året efter ett valår, vilka förutsättningar har då vi 
kommunala chefer att leda en kommunal förvaltning året 
efter ett valår?

Du sitter kanske där med en trygg majoritet som varit 
över flera mandatperioder och med politiker som suttit  
i ”din” nämnd under lång tid eller så kan majoriteten i 
din kommun ha fått sys ihop med en, utifrån traditio-
nell blockpolitik, lite udda konstellation och med nya 
politiker. Kanske arbetar du i en kommun där ett parti 
fått egen majoritet, hur är det?

Oavsett hur det blivit sitter du där med ansvaret att 
leda en förvaltning för din kommuns bästa och det är 
ditt ansvar att utbilda dina politiker i förvaltningens 
uppgifter samt, utifrån reglemente och delegationsord-
ning, vilket som är nämndens uppdrag och vilka 
uppgifter nämnden har delegerat till tjänstemännen.

Du har kanske att hantera ett antal ”vallöften” som 
politiker gett i valrörelsen men som sen fått stryka på 
foten i det arbete som gjorts för att få ihop en majoritet 
men som medborgarna inte glömt bort. Din nämndord-
förande kanske vill utmärka sig inom ett visst område, 
det kanske inte ens är inom nämndens område utan där 
nämndordföranden har andra intressen. Och varför 
måste just detta vara den snörikaste vintern i manna-
minne så hela snöbudgeten är förbrukad redan till 
tertialbokslutet och nämndledamöterna får hybris över 
att inte kunna hålla budgeten? Varför blev jag kommu-
nalteknisk chef egentligen?

Jo, för det mesta så fungerar allting alldeles bra. 

Budgeten är i balans, medborgarna och politikerna är 
nöjda med din verksamhet, du får uppskattande ord av 
dina medarbetare som gör att du ibland kan vandra på 
moln. Och rätt var det är så hamnar en upphandling 
under budget, även efter ÄTA-reglering och du lyckas 
locka kvar den där nyckelpersonen som grannkommunen 
är och rycker i samt att solen går upp varje dag och sprider 
sitt ljus över kommunhuset.

Som ni säkert redan räknat ut så finns det inget entydigt 
svar på frågan i rubriken och vi sitter var och en i den 
verklighet vi har. Några av er har säkert det lättare att  
leda er förvaltning medan några av er säkert har fått det 
svårare.

Men en sak är säker: vi är alla viktiga för att en kommun 
ska fungera oavsett om det är valår eller inte och utan 
kommunala chefer och medarbetare stannar Sverige!!! Jag 
vill därför uppmana er alla: tala väl om kommunalteknik 
och kommunaltekniska chefer i alla sammanhang.

En viktig del för att kunna vara en bra kommunalteknisk 
chef är erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med  
andra kommunaltekniska chefer och där finns en alldeles 
utmärkt möjlighet genom att delta i chefskommitténs 
anordnade aktiviteter eller att helt enkelt själv engagera sig 
i chefskommittén. Ta gärna kontakt med chefskommitténs 
ordförande Lotta Lindstam för att höra vad just du kan 
bidra med. Det gjorde jag!

Tack för ordet.

Johan Ljung
Ledamot av chefskommittén

I HUVUDET PÅ ...
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Radhus  
utan  
detaljplan
Kan väl underbyggda bygglov ersätta detaljplanering? 
Kävlinge kommun ville testa. Där byggs nu 24 radhus 
utan föregående planläggning. Rätt eller fel?

I utkanten av den lilla byn Lackalänga i Kävlinge kommun  
har några högresta och särpräglade lantbruksbyggnader senast 
använda för kycklinguppfödning, stått som landmärke i 
decennier. Nu rivs de en efter en och ersätts med radhuslängor. 
Fyra huskroppar med vardera sex radhus ska det bli i byn som 
inte sett ett nybygge de senaste 50 åren. 

Kävlinge kommun skapade en gräddfil för exploatören 
bakom projektet. Det framgår av beslutet om förhandsbesked; 
”Förändringen av markanvändningen är relativt stor och 
kräver vanligtvis utredningar av olika slag som lämpligen 
prövas genom detaljplaneläggning. Eftersom marken i dag 
redan är exploaterad och byggnadsvolymerna under åren har 
etablerats i området har det på nämndens beredningsmöte 
beslutats att förslaget ska prövas genom förhandsbesked enligt 
kap 4 PBL andra stycket istället”.

Normalt förfarande med detaljplan följt av bygglov kokades 
alltså ner till förhandsbesked. 

GENUIN IDYLL 

Tio arbetsdagar efter ansökan fick exploatören klartecken.
Lackalänga by är lika genuin som den är idyllisk. Den utgör 

en ålderdomlig kulturmiljö med oskiftade gårdar, har medeltida 
anor och radhustomterna ligger på ett fornlämningsområde. 
Byns bevarandevärde påpekas i olika kommunala dokument 
men några riktlinjer till skydd för kulturmiljön finns inte.  
I den kommunövergripande översiktsplanen från 2010 är 

exploateringsområdet fortsatt utpekat som jordbruk.
Det huvudsakliga motivet till att kommunen gick en explo- 

atör till mötes på ett särdeles frikostigt sätt var att de nya 
byggnadernas volym överensstämmer med de volymer som 
ersätts. Med det menar ansvariga tjänstemän och politiker att 
storskaligheten är etablerad och att nya bostadshus med i stort 
sett samma mått som ekonomibyggnadernas inte kommer att 
påverka den byggda miljön negativt. Att de nya husens använd-  
ningsområde är ett helt annat och får en annan omgivningspå-
verkan bedömde man inte vara skäl nog för att göra detaljplan.

– Men det var en omständighet som vi vägde in, säger 
Mentor Demjaha, plan- och byggchef i Kävlinge.

Mentor Demjaha och Marianne Nilsson, kommunens 
detaljplanechef pekar samstämmigt på att större miljöpåverkan 
var förknippad med den tidigare verksamheten än den som  
det nya användningsområdet kan förorsaka. Förändringen är 
enligt deras uppfattning till det bättre.

Förslaget att hoppa över detaljplaneringen och gå direkt på 
förhandsbesked om bygglov väcktes av ansvariga tjänstemän 
efter att de ansett sig ha funnit stöd för förfarandet i Plan-  
och bygglagen 4 kap 2 §. Förslaget fick gehör av politikerna  
i beredningen inför ordinarie byggnadsnämndsmöte.

– Att det medborgarinflytande som är förknippat med en 
detaljplaneprocess skulle omintetgöras, såg vi inte som något 
stort bekymmer, säger Thomas Lövskog (m) ordförande i 
byggnadsnämnden.

En av de nya radhuslängorna i byn Lackalänga.

FAKTARUTA PBL KAP 4 § 2
2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet 
för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för

  1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

 2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang,

 3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver 
bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och a) byggnads-
verkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande, eller b) byggnadsverket placeras i närheten 
av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,

 och 4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas 
av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor.

 Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i sam-
band med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen 
av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2015:235).
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Bortsett från att bygglovet för radhusen bara fångar in 
sakägarnas synpunkter anser Mentor Demjaha att man 
överfört detaljplanens alla krav till bygglovet. 

Av förhandsbeskedet framgår kraven på att följa kommunens 
riktlinjer för bebyggelse på landsbygden, på bullerutredning 
och erforderliga bullerskyddsåtgärder, på trafikutredning 
avseende behov av p-platser, utformning av in- och utfarter, 
sophantering, räddningsvägar samt tillgängligheten och på 
markundersökningar beträffande geoteknik, fornminne samt 
markföroreningar/marksanering.

INGEN ÖVERKLAGAN 

Beslutet om bygglov överklagades inte av någon av de  
båda sakägare som hade kritiska synpunkter på ansökan om 
förhandsbesked och därför blir heller inte kommunens beslut 
att hoppa över detaljplaneläggning utsatt för myndighets 
granskning. (Bygglov skickas inte med automatik in till 
Länsstyrelsen för granskning, vilket reglerna för detaljplan 
kräver. Endast om bygglov överklagas får Länsstyrelsen 
kännedom om det.)

Så frågan är; Finns det lagstöd, som kommunen anser sig  
ha, för sin genväg?

Enligt PBL 4:2, som förhandsbeslutet hänvisar till, ska 
detaljplan göras för ”ny sammanhållen bebyggelse om det 
behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk”. ”Om det behövs med hänsyn till omfattningen 

av bygglovspliktiga byggnadsverk” är ett tillägg till motsvarande 
paragraf i ÄPBL som kort och gott föreskrev att detaljplan ska 
göras för ny sammanhållen bebyggelse.

Det kan se ut som om tillägget har ett stort tolkningsutrymme 
och att PBL 4:2 innebär en uppluckring jämfört med den 
tidigare plan- och bygglagen, men det var inte lagstiftarens 
mening. Tvärtom! Avsikten med tillägget framgår tydligt av 
lagkommentaren:

”Punkt 1 – ny sammanhållen bebyggelse
 Punkt 1 anges överensstämma med 5 kap. 1 § första stycket 

1 i ÄPBL och handlar om krav på detaljplan för tillkommande, 
sammanhållen bebyggelse. Enligt 1 kap. 4 § definieras 
"sammanhållen bebyggelse" som bebyggelse på tomter som 
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller 
parkmark. För att inte den definitionen ska leda till att det 
ställs krav på detaljplan så fort några icke lovpliktiga bodar ska 
byggas, kompletteras kravet på detaljplan vid sammanhållen 
bebyggelse med att det ska föreligga behov av en detaljplan 
också utifrån omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk  
i bebyggelsen. Avsikten är att bestämmelsen inte ska 
innebära någon ändring i sak i förhållande till tidigare 
bestämmelser (prop.2009/10:170 Del 1 s 425)”.

Text: Bitte Nord, frilansjournalist
Foto: Privat
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Det är en genomgående strävan i dagens diskussion om 
planering och byggande att söka förenklingar och även 
genvägar. Har kreativiteten hos tjänstemännen i Kävlinge  
gått för långt?

Detaljplanekravet var den mest betydelsefulla förändringen 
med 1947 års bygglag. Det förflyttade makten över bebyggelse-
utvecklingen från markägarna till kommunerna. Det infördes  
i total enighet mellan de dåvarande politiska partierna i Riks-  
dagen. Högermannen godsägaren Ekmanner från Halland 
som var ordförande i lagutskottet började sitt anförande med 
att säga: ”Herr talman, det är med tillfredsställelse jag kan säga 
att ett enigt lagutskott står bakom utlåtandet till Riksdagen.”

Detaljplanekravet 
gällde för ”tätbebyggelse”. 
Tätbebyggelse var all 
bebyggelse som krävde 
gemensamma anordningar 
– främst gator och 
ledningar. I praxis kom 
även det första huset i en skogsbacke att betraktas som 
tätbebyggelse om det rådde ett bebyggelsetryck så att fler hus 
var att vänta. Dessa förhållanden minskade detaljplanekravets 
legitimitet.

PBL innebar därför en viss uppmjukning av detaljplane- 
kravet. Detta var också möjligt eftersom glesbebyggelserätten 
tagits bort 1971 som ett led i den fysiska riksplaneringen. Även 
enstaka byggnader på landet skulle nu lämplighetsprövas, men 
det kunde ske i bygglovet. Departementschefen ansåg dock att 
detaljplanekravet skulle fortsätta att gälla även för enstaka 
byggnader vars användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller som ska ligga där efterfrågan på mark är 
stor. I vissa fall bör dock lämplighetsbedömningen av sådana 
enstaka byggnader kunna göras i samband med prövningen  
av bygglov och förhandsbesked. (Prop. 1985/86:1 s. 152)

Tillämpningen av detaljplanekravet var alltså fortsatt skarp. 
Departementschefen betonade också att även om dess syfte  
var att ge kommunerna en stark ställning innebar det också  
ett krav på kommunerna.

Formuleringsändringen i första punkten av paragrafen 4:2  
i PBL 2011 skulle inte innebära någon annan förändring i 
förhållande till PBL 1987 än att detaljplanekravet inte skulle 
slå till för smärre icke lovpliktiga bodar i anslutning till 

existerande bebyggelse. I övrigt skulle tillämpningen vara 
densamma som för den tidigare lydelsen om detaljplan för 
sammanhållen bebyggelse. Det går alltså inte att åberopa den 
nya lydelsen i den första punkten av 4:2 för att komma undan 
detaljplanekravet.

Det som gör detta ärende speciellt är att det finns en 
tämligen omfattande äldre bebyggelse som saknar planstöd. 
Den utgörs av lantbruksbyggnader som sedan gammalt varit 
undantagna från det mesta av PBL:s regler. Det som skrivits 
om detaljplanekravet bygger på att den tilltänkta bebyggelsen 
sker på i huvudsak obebyggd mark. Kan det förhållande  
att marken redan är bebyggd göra det möjligt att tillämpa 

möjligheten att göra 
lämplighetsbedömningen 
i förhandsbeskedet?
Det är fortfarande 
paragrafen 4:2 som  
då ska tillämpas, men 
möjligheten att pröva 

lämpligheten direkt i bygglovet eller förhandsbeskedet gäller 
bara för enstaka byggnader. 24 radhus kan knappast betraktas 
som enstaka byggnad. Det faktum att byggvolymen är i stort 
sett densamma och omgivningspåverkan ur miljösynpunkt 
måhända mindre hjälper nog inte. Detaljplanekravet slår till.

Själva grunden för att tanken att slippa undan detaljplan  
har uppkommit baseras på att den befintliga bebyggelsen varit 
undantagen plankrav. Utvecklingen har snott in dessa lant-  
bruksbyggnader i tätorten. Det är typiskt en situation som 
genererar krav på detaljplan. Det accentueras genom att 
Översiktsplanen anger jordbruksändamål för området.

Det kan tilläggas att mycken annan lagstiftning bygger  
på att bebyggelse som den aktuella omfattas av detaljplan. 
Knivförbudet kommer till exempel inte att gälla inom rad-  
husområdet. Det finns också andra lagar än ordningsstadgan 
som bygger på att det som förr definierades som tätbebyggelse 
omfattas av detaljplan.

Kreativiteten hos Kävlingetjänstemännen är roande. Den för 
tankarna till kreativ bokföring. Det hade varit intressant att få 
frågan prövad i högsta instans, men då hade själva finessen 
med den snabba handläggningen gått förlorad. 

Text: Gösta Blücher, Tekn dr h c, ledde arbetet med PBL  
i Bostadsdepartementet 

Analys:  
Radhus utan  
detaljplan

Detaljplanekravet var den mest betydelsefulla  
förändringen med 1947 års bygglag. Det förflyttade 

makten över bebyggelseutvecklingen från mark- 
ägarna till kommunerna.

Det råder ingen som helst tvekan om att det enligt praxis, allt sedan tillkomsten av 1947 års 
bygglag, skulle krävas detaljplan för ett radhusprojekt som det nu aktuella i Kävlinge. Den  
insikten sitter nog i ryggmärgen hos de flesta planfackkunniga, men tiderna förändras. 
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Planprocessen är  
inte skurken för  
bristen på bostäder
Bostadsminister Kaplan gör det. Byggarna gör det. 
Exploatörerna gör det. Den akademiska världen gör det. 
De som frågar efter bostäder gör det. Alla frågar varför 
det tar så lång tid innan bostäder byggs?

Ja, en intressant fråga som har många svar. Men först.  
Hur går det till när det ska byggas? 

Det finns ett stycke mark som skulle kunna fyllas med 
bostäder. Bristen på mark anser många är skurken i dramat, 
men det är kanske är värt en egen artikel ... 

Det görs en marknadsanalys, en bedömning av 
geografiskt läge och ekonomiska förutsättningar. Av en 
byggherre eller av kommunen. Detta kan ta olika lång  
tid, ibland längsta tiden i processen, och kan finna  
olika former. 

Idéerna bakas samman till ett förslag, exempelvis ett 
nytt bostadsområde. Från kommunens sida ganska vagt  
i termer av exploateringsgrad och mix av bostäder och 
andra ändamål. Från byggherrarnas sida ett projektför-
slag, kanske med lite extra våningar att pruta på i den 
fortsatta processen.

Nu kommer det som kallas planprocess in. Detaljplanen 
ger förutsättningar för bebyggelse i många år framåt. Det 
är ett ansvarsfullt arbete. Plan- och bygglagen (PBL) 
reglerar dock i mycket liten utsträckning hur processen  
ska gå till. Däremot har varje kommun med självaktning 
utarbetat egna rutiner och förfaranden, som ofta innehåller 
ett antal beslut i olika nämnder. Tittar jag på PBL borde det 
gå på ett halvår ungefär. Men det gör det sällan eller aldrig. 

Jag har haft glädjen att arbeta med detaljplaneringen i en 
förortskommun till Stockholm. Jag har som planchef även 
varit djupt inblandad i de mer strategiska övervägandena. 
Och jag vill hävda att projektens tidiga skeden är oerhört 
viktiga för framgången för ett snabbt byggande och 
genomförande. Väl förberedda projekt leder till snabbare 
process. 

Jag har ofta förvånats över men också imponerats av 
den ambition som finns hos alla dem som arbetar i 
kommunerna, tjänstemän och politiker. Ibland blir det  
 

dock lite fel med alla spretiga ambitioner. Koncentrationen 
ligger inte alltid på de i mina ögon viktiga frågorna utan 
ofta sker en suboptimering på nog så viktiga men inte 
avgörande frågor. Och det behövs i och för sig medbor-
gardialoger, politiska avstämningar och utredningar. Men 
jag tror att kontakterna med dem som ska genomföra 
bostadsbebyggelsen är viktigare både på ett generellt plan 
och i det enskilda projektet.

Det finns många inslag i tiden kring stadsbyggande – 
strategier för miljö, stadsbyggnadsideal, trafikstrategier, 
kulturmiljöprogram. Detta leder ibland till krav på 
detaljerade planbestämmelser. Kartor som ser ut som 
skjutna med hagelgevär med planbestämmelser som 
tyvärr om något år blir inaktuella. 

Viljan att detaljstyra leder dessutom ofta till utdragna 
planprocesser. Ibland ökar kvaliteten men ofta hittar vi 
bara bekymrade byggherrar som ska genomföra planerna.  

Men låt oss dock inte luras av att titta enbart på plan- 
processen enligt PBL. Se hela kedjan från ax till limpa. 
Hitta balansen mellan formell process och effektivitet 
efter planbeslutet. En generell planutformning klarar alla 
små och stora förändringar. Låt dem som har ansvaret  
för genomförandet också påverka planutformningen. 
Alltså, framgången för snabbare byggande av bostäder  
kan sammanfattas:
• Identifiera vad som är viktigt i projektet för kommunen 

och byggherren.
• Tidig dialog med byggherrar och dem som i övrigt berörs.
• Största möjliga flexibilitet i planerna och håll alla 

särintressen i schack under processen.
• Överdriv inte det politiska inflytandet i detaljer.
• Skilj inte på planen och genomförandet – se helheten, 

hitta balansen.
• Och förstås bra byggprocesser…

Text: Åke Andersson
f.d. planchef, numera rådgivare i plan- och byggfrågor
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Tema gör leken roligare

Under de senaste fem åren har en större satsning gjorts på stadens lekplatser i Västerås.  
Ett antal större platser som har haft ett behov av upprustning har byggts om till så kallade 
temalekplatser. Idéerna kommer bland annat från Malmös utveckling av lekplatser som 
under flera års tid har byggts med olika teman som grund för gestaltning och lek.



Tema gör leken roligare

Himlahöjden i stadsdelen Vetterstorp. Temat är ”I sagornas värld”.

Planeringen har varit att välja platser som har en storlek väl anpassad till 
en större lekplats med närhet till skolor och/eller större bostadsområden 
samt lekplatser som har haft ett större behov av upprustning. Dessutom 
placeras de med jämn spridning över staden.

Förutom en möjlighet att skapa en större spännande lekplats för när-  
området ses möjligheten att skapa en plats som kan användas som 
utflyktsmål för skolor och barnfamiljer. Variationen mellan platserna ska 
vara stor så att varje plats bjuder på nya möjligheter. Vissa lekmöjligheter 
återkommer dock som till exempel gungor.

Västerås stads första temalekplats var en centralt belägen plats i gröna 
stråket på Bäckby. Platsens tema var ”Rymden” och hade en stark 
anknytning till Tintins böcker ”Månen tur och retur del 1 & 2”. På 
platsen finns idag kratrar, gummiasfalt med mönster med anknytning 
till temat men även traditionell lek med en mängd rörelse lek, gungdjur, 
gungor och sandlåda. Möjligheten att skapa en lek efter temat men även 
leka på ett mer traditionellt sätt skapar dubbla möjligheter och förhopp-
ningsvis dubbel glädje. Närheten till skolor ger platsen möjlighet för  
att utnyttjas vid dagen alla timmar och belysningen som finns med i 
gestaltningen möjliggör lek även mörkare delar av året.

Kort efter rymdlekplatsen byggdes en plats med temat ”Savannen”. 
Denna lekplats byggdes även den på en redan befintlig lekplats men med 
tillägg av safarianknuten lekutrustning. På platsen fanns redan i förväg 
det obligatoriska vattenhålet i form av en plaskdamm och stora gräsytor 
som under vintern blev en väl fungerande pulkabacke. Nya klätter- och 
gungställningar placerades med konstgräs som underlag för att hålla 
samman den stora gräsytan. 

2014 invigdes Västerås stads tredje temalekplats och nu tillbaka till 
stadens västra delar. Lekplatsen ”I sagornas värld” byggdes på Himla- 
höjden i stadsdelen Vetterstorp, en stadsdel med stora flerfamiljshus, 
skolor och en mycket nedgången lekplats. Temat på platsen anknöt till 
sagor och gav därför en storfrihet i lekvariationer. Här finns allt från 
Astrid Lindgrens Körbärsdal och riddar Katos borg till sjörövarskepp 
och i utkanten lurar en drake.

Två ytterligare planerade temalekplatser planeras i dag, dels ”Poesi- 
parken” på Öster mälarstrand och dels lekplatsen ”Urskogen” i Svarvar-
parken på Malmaberg.

”Poesiparken” kommer att bygga på texter av Tomas Tranströmer som 
för tankarna till tågresor och insekter. Här finns till exempel balanslek, 
linbana och klätterlek, allt starkt anknutet till de texter som är utvalda. 
”Urskogens” tema bygger däremot mycket på de stora träd som redan 
idag finns på platsen.

Västerås stad kommer att fortsätta att satsa på temalekplatser så att 
staden får en bra fördelning av mer traditionella lekplatser och temalek-
platser. Allt för att skapa ett bra lekvärde för stadens barn med möjlighet 
att hitta nya favoritplatser.

Text och bild: Lars Wiberg, stadsträdgårdsmästare, Västerås stad
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Hållbarhet på japanskt vis
På många håll runt om i världen tas det fram nybyggda stadsdelar som exempel på god hållbarhet. 
I Sverige har vi bland annat Hammarby Sjöstad i Stockholm och Kvillebäcken i Göteborg.

I Fujisawa, 5 mil sydväst om centrala Tokyo, håller företags- 
jätten Panasonic på att, tillsammans med en mängd partners, 
såväl privata som offentliga, bygga en så kallat smart stadsdel 
under affischnamnet Fujisawa Sustainable Smart Town (SST). 
Projektet vilar på begreppen mobilitet, energi, säkerhet, 
välbefinnande och gemenskap. I beskrivningen betonas värdet 
av att uppmuntra till en hållbar livsstil, som projektets fysiska 
utformning ska stödja. Man betonar att det inte handlar i 
första hand om att det ska ske med hjälp av teknologi utan att 
ge förutsättningar för en hållbar livsstil på ett bredare sätt. 
”Communitytanken” lyfts fram, men med hjälp av bland 
annat teknik som ska ge möjligheter för områdets boende att 
digitalt kommunicera med varandra, skaffa information och 
beställa varor och tjänster.

Cirka 200 privatägda 
småhus utgör första etappen 
som blev klar 2014. Den ska 
kompletteras med ytterligare 
400 småhus och 400 
lägenheter i tre större byggnader samt ett hälso/utbildnings-
centrum. I siffror är målsättningen att jämfört med vanlig 
nybyggnation minska koldioxidutsläppen med 70 procent och 
vattenkonsumtionen med 30 procent.  Energianvändningen 
skall vara minst 30 procent förnyelsebar och att öka "överlev-
nadsmöjligheten" med tre dagar. Den sistnämnda är en 
intressant ”hållbarhetsindikator” som syftar på vilka resurser 
man har att klara sig på vid en för Japan ofta aktuell akut 
katastrof. 

Man kan ha fyra olika perspektiv för hållbarhetsvärden  
i samband med bostäder; planering, byggnation, drift, och 
rivning. Byggnation och rivning är relativt lätt att uppskatta 
medan planering och drift är svårare men projektet betonar 
driftperioden och människors vanor som kritiska.

I en stad som Tokyo med redan drygt 13 miljoner 
människor på cirka 2500 kvadratkilometer är naturligtvis  

den hållbara omvandlingen av det befintliga beståndet det 
viktigaste men satsningen kan tjäna som inspiration även för 
ombyggnation.

Solceller har installerats i stor skala, cyklar går att låna och 
de tekniska installationerna är naturligtvis det senaste. I det 
gemensamma huset finns festlokaler och lokaler för barn vars 
lek går att följa virtuellt från hemmet. Man pratar om "the 
virtual gated community" för att berätta att det inte handlar 
om en gated community i fysisk mening men en virtuell 
bakgrund som ska öka säkerheten genom en mängd kameror.  
Lek- och rörelseutrymmen genom de många små gatorna 
kontrasterar starkt mot det mycket hårt exploaterade Tokyo 
där nästan alla ytor i närområdet upptas av byggnader och 
trafikutrymmen. Den låga ambitionen för förnyelsebara 

energikällor förvånar. 
Området ser mycket 
ojapanskt ut, mer som 
inspirerat av ett mellan-
ting mellan den klassiska 

nordiska grannskapstanken och den amerikanska småstads-
drömmen symboliserad i filmen ”Truman Show” med Jim 
Carrey.

I direkt anslutning till området har ett mycket tilltalande 
litet center uppförts, som är en blandning av en jättestor 
bokhandel/bibliotek, caféer/restauranger och fritidsgård för 
alla åldrar. Det skall utgöra inspiration för den livsstil man  
vill sprida genom Fujisawa SST.

Som fenomen är det intressant att den kommersiella jätten 
Panasonic engagerar sig i hållbarhet och boende men stämmer 
nog väl överens med tidsandan att även stora företag vill 
engagera sig i hållbarhet, ibland av övertygelse, ibland mer  
för att stärka sitt varumärke.

Text: Gunnar Persson 
Chef för planavdelningen, Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Projektet vilar på begreppen mobilitet, energi,  
säkerhet, välbefinnande och gemenskap.
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Samhällsplanering görs generellt ovan jord. Det som händer i underjorden är ett helt annat kompetens-  
område. Framtiden kommer att ställa allt större krav på att dessa båda planeringsområden integreras. 
Våra stora städer växer, bostadsbristen är bekymmersam. Den byggbara marken räcker inte till.  
Utrymmet under jord kan användas på många sätt till nytta för växande samhällen.

ITACUS *) se fotnot 1, ordnade den 11 mars 2015, tillsam-
mans med Stiftelsen Bergteknisk Forskning och Bergspräng-
ningskommittén ett seminarium, ett framtidssamtal, där ett 
femtontal representanter för en rad kompetensområden, möttes 
för utbyte kring möjligheterna, när planering ovanjord och 
underjord integreras. Framtida användning av resurserna 
under markytan, diskuterades redan på 1200-talet, då 
gruvdriften fick sin början. Bergtunneln under Södermalm i 
Stockholm till första tunnelbanan färdigställdes 1933. Tunnel-
banesystemet i Stockholm, liksom i många andra städer i 
världen, utvecklas fortfarande. I det historiska sammanhanget, 
användning av underjorden, nämns också Lidingös avlopps- 
reningsverk i Käppala, som i huvudsak är inrymt i ett bergrum. 

Verket byggdes under ett tiotal år med start 1959. Käppala-
verket renar idag avloppsvatten från tio kommuner och anses 
vara ett av världens effektivaste reningsverk. Avloppsvattnet 
leds i ett tunnelsystem, totalt 60 kilometer tunnlar. 

Att gräva ett hål i dag är billigare än att göra det i morgon. 
Att lägga till en extra källarvåning under huset är bra använd-
ning av resurser. Den extra våningen kan bli mer parkering, 
när det behövs eller utgöra reservoar för översvämningsvatten. 
Den extra källarvåningen är sannolikt inte möjlig att bygga 
efter att byggnaden är klar. Kai Wartiainen, professor  
i stadsbyggnad på KTH, 1997–2008, sa: ”Planering är att 
skapa möjligheter. Att bygga är att förstöra möjligheter.” Det 
gäller att planera för många möjligheter. 

  check!  
PLANERA OVAN JORD,  

 – MEN UNDER DÅ?

Har vi ordning på allt under jord?Toronto har många höga hus.



31STADSBYGGNAD  5 · 2015

I nordöstra Kina har de byggt 126 kilometer tunnel med 12 
års återbetalningstid. Knut Olav Halvorsen, norrman, som 
jobbar internationellt på DB **) se fotnot 2: berättade om 
beräkningar kring en tunnel under Östersjön mellan Skåne 
och Tyskland. Tunneln skulle bli 100 kilometer lång med en 
återbetalningstid på sex år. Det är ännu bättre siffror, än i det 
kinesiska exemplet. Det är normalt sett betydligt rationellare 
och mindre kostsamt att bygga en tunnel än en bro. Knut 
Olav, som är norrman, var särskilt glad att Oslos underjords- 
översiktplan kom med i diskussionerna vid mötet, som ett gott 
exempel. Artikeln i Stadsbyggnad nr 2/2014 ”Vad finns 
egentligen under marken i Oslo?” väckte stort intresse runt 
hela samtalsbordet. Befolkningen i Oslo förväntas växa med 
150 000 invånare fram till 2030, vilket betyder förtätning av 
staden på flera sätt, inte minst genom klok användning av 
utrymmet under markytan.

Helsingfors har också gjort planeringsarbete för sin under-
grund. Redan 2010 var en underjordisk generalplan klar. 
Finländarna menar att vägunderhållet är 5 gånger dyrare för 

vägar i ytläge jämfört med kostnaderna att underhålla vägar  
i en tunnel. Det snöar inte i en tunnel. 

Vi har bra planering idag, men den begränsas alltför lätt till 
projektnivån. Det blir svårt att reservera framtida möjligheter  
i ett avgränsat projekt. Utan integrerad planering är risken stor 
att det underjordiska utrymmet blockeras för kommande 
utveckling. Det blir kaos under jord, först på plats stänger för 
framtida möjligheter.

Alla kompetenser behöver samtala och samverka för att  
få till klok och smart användning av vår undergrund. Det 
behöver ordnas många fler framtidssamtal mellan ovan- och 
underjordsplanerarna.

Text: Gunnar Persson, stadsbyggnadschef/plan, Göteborg
Inger Sundström, fd stadsbyggnadschef i Örebro 

*) fotnot 1: 
ITACUS är en av fyra permanenta kommittéer, som inrättats av The International Tunnelling 
and Underground Space Association (ITA), för att behandla strategiska frågor kring tunnlar och 
det underjordiska utrymmet.

**) fotnot 2: DB, Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, är Tysklands statliga järnväg.

PLANERA OVAN JORD,  

En liten tunnel är också en tunnel.
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Urban Sprawl – ett fenomen i Nya Zeeland
Många av oss som sett filmatiseringen av JRR Tolkiens böcker ”Sagan om ringen” har 
slagits av de magiska vyerna som syns i filmerna. Filmerna är i många delar inspelade på 
platser runt om på Nya Zeeland. Samma känsla som jag fick av att titta på filmerna, fick 
jag i somras när jag landade med flyget i Auckland för att sedan färdas med buss genom 
landsbygden till staden Rotorua för deltagande i IFME World Congress.

Första intrycket av Auckland som är Nya Zeelands största stad, 
var att det ur ett stadsbyggnadsperspektiv påminde mycket om 
en amerikansk stad med ett typiskt finansdistrikt i centrum 
och utspridd villabebyggelse i periferin med flerfiliga vägar. 

Rotorua är en populär turistort med cirka 50 000 invånare 
som i centrum påminner om en typisk mellanstor stad. Med 
undantag för några få hotellbyggnader i centrum bestod 
bebyggelsen till största delen av någon eller några få våningar. 
Dagen efter konferensen gick jag en sightseeing utanför de 
centralaste delarna av Rotorua. Från att ha upplevt Rotorua 
som en lugnare småstad möttes jag av flerfiliga vägar med 
ständiga trafikflöden som skar igenom homogena villabebyg-
gelser. Rotorua upplevdes helt plötsligt som en mycket större 
stad än vad det är eftersom att trafikmängden inte korrelerade 
med invånarantalet sett med svenska ögon. Trafikmängden 
påminde om en storstad och min tidigare upplevelse av staden 
som en mindre turistort vändes upp och ner. 

Befolkningen i Nya Zeeland kallas ibland för Kiwis med 
anledning av den utrotningshotade Kiwifågeln som enbart 
finns på Nya Zeeland. En annan benämning som skulle kunna 
appliceras på Nyzeeländaren är ”car crazy” just med anledning av 
det flitiga bilåkandet. Nya Zeeland är ett av de länder i världen 
som per capita har flest bilägande och där resandet med kollektiv-
trafik enbart motsvarar ett fåtal procent av det totala resandet  
i landet.

Det engelska uttrycket ”urban sprawl” är ett uttryck som 
brukar användas för att beskriva sådana städer. Urban 
sprawl kan kort beskrivas som utglesning av 
städer där befolkningstätheten minskar 
genom att städerna breder ut sig. Urban 
sprawl förknippas ofta med bebyggelse med låg 
densitet, bilberoende, bristande kollektivförsörj-
ning, långa avstånd till handel och service med 
mera. Kritikerna brukar ofta beskriva urban 
sprawl som något negativt sett ur bland annat 

miljömässiga, hälso-, sociala och ekonomiska aspekter.
I debatten om urban sprawl på Nya Zeeland brukar ofta 

resultaten av äldre politiska beslut som främjat utbyggnaden  
av trafikleder och motorvägar lyftas fram som orsaker till 
utglesningen. Även om en debatt pågår om att skapa mer 
hållbara och kompakta städer är det inte minst i Auckland 
fortfarande ett problem att politiska beslut snarare syftar till 
att främja biltrafiken framför mer miljömässigt resande via 
kollektivtrafik, gång och cykel. 

Det relativt välmående landet Nya Zeeland är dock inte 
förskonat från många av de negativa effekterna som Urban 
sprawl förknippas med. I Rotorua är visserligen gång och 
cykelvägarna till viss del utbyggda, men känslan av biltrafiken 
som en dominerande och otrygg barriär för gängare och 
cyklister var påtaglig. Busshållplatsernas avstånd bidrar även 
till att bilen blir ett lättare och mer tillgängligt alternativ,  
inte minst för äldre och människor med begränsad rörlighet.

Inte minst svenska städer har präglats av en stadsbyggnads-
idé där bilen fått mindre betydelse och där man velat främja 
folkhälsan och mer ekologiskt resande. Ambitionen för många 
städer som arbetat med förtätning, har varit att minska bil-  
beroendet för att kunna skapa attraktiva offentliga miljöer 
med tätortsnära boenden nära kommunikationsstråk. Enligt 
min mening skapas ofta attraktiva städer genom att bilens roll 
är underordnad i det offentliga rummet. Detta skapar ofta 
spinoff-effekter med trevligare stadsrum, levande mötesplatser 

och fler människor i rörelse som resultat. Detta 
är egenskaper som jag tror är viktiga att beakta 
i den diskussion som pågår i Nya Zeeland för 
att komma ifrån en utveckling som leder till 
ytterligare utglesning av städerna.  

Marcus Söderström
Mark- och exploateringsingenjör, Norrköping

NOTISER
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Ledarskapet i fokus

Det är när människa möter människa som  
värde skapas, brukar vi säga. Att ge oss själva  
ett uppdrag att inrikta våra iakttagelser mot 
ledar- och chefskap under en stor internationell 
konferens var utmanande. Ett besök på en  
svensk kommunalteknisk förvaltning med den 
utmaningen är, vid närmare eftertanke, säkert  
inte särskilt annorlunda. 

Varje människomöte innebär egentligen en övning i ledarskap. 
En projektledare behöver inte vara formell chef, men har ett 
stort uppdrag att leda människor fram till det bästa projekt- 
resultat.

När vi talar om chefens uppdrag, chefskapet, finns resone-
manget om medarbetarskapet oftast om hörnet. Att leda sig 
själv och att leda andra, hänger ihop. Vi deltog i den kommu-
naltekniska världskongressen som hölls i juni i Rotorua på  
Nya Zeeland och sökte chefs- och ledarskap. 

Inspiration till att utveckla sitt ledarskap kommer inte på 
beställning och heller inte helt säkert under en rubrik om 
ledarskap. Kanske är en skogspromenad väl så inspirerande, 
som att lyssna till en inhyrd talare. Ingen av alla de sessioner  
vi erbjöds under konferensen, var direkt rubricerad chefs- och 
ledarskap. Även om varje presentation vi deltog i, om lyckade 
och misslyckade projekt, onekligen innebar en rad pusselbitar 
till tankebilder om ledarskap. 

Islands president Olafur Ragnar Grimsson inledde konfe-
rensen. Visserligen var han inte på plats, vi fick se ett inspelat 
tal. Den positiva energin från en klok och tydlig ledare berörde 
oss ändå. En ledares möjligheter att påverka och förmedla ett 
budskap är många. 

Vi imponerades av konferensens moderator Michele A’Court, 
komiker och TV-programledare. Lugnt och tydligt med lagom 
glimt i ögat, ledde hon oss genom de gemensamma sessioner-
na. Hon hade fått uppdraget i sista minuten, då den ordinarie 
moderatorn hade drabbats av sjukdom i familjen. Många  
var de improvisationer hon fick göra, inga överdrifter, inga 
onödiga utvikningar, imponerande. Noterade också det beröm 

hon gav arrangörerna, att hon, även om det var bara kort  
före, fått en oerhört bra briefing. Förberedelser behöver inte  
ta lång tid. Det är viktigt att vara ”på kornet” här och  
nu, utan överdrivna förberedelser. 

Australien och Nya Zeeland har numera en gemensam 
kommunalteknisk organisation, IPWEA – Institute of Public 
Works Engineering Australasia – som ansvarar för utveckling 
inom kommunal teknik och utger handböcker. IPWEA 
erbjuder under hösten 2015 till exempel utbildningar inom 
ledarskap via organisationerna People Leaders och New Zea-  
land Institute of Management: “Senior Executive Programme” 
(4 dagar), “Leading Process Management” (3 dagar), “Opera-
tional Leadership” (3dagar) och “Organisational Psychology” 
(3 dagar). 

Fylligt material om konferensen ”The 2015 IFME World 
Congress on Municipal Engineering, Rotorua, New Zealand 
over the period 7–11 June 2015” finns på www.ifmeworld.org.

På startsidan finns en klickbar länk i högerkanten ”For more 
information please click here”. Inslaget med Islands president 
finns där.

Det är viktigt att vi inom Kommunaltekniska Föreningen, 
tydliggör våra utmaningar i chefs- och ledarskapsfrågorna  
på ett klokt och givande sätt. Är du intresserad av chefs- och 
ledarfrågor är du välkommen att kontakta ordförande i KT:s 
Chefskommitté, Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör i 
Västerås Stad, lotta.lindstam@vasteras.se. 

Text: Åke Persson, f d lantmäterichef i Göteborg och Inger Sundström,  
f d stadsbyggnadschef i Örebro
Foto: Inger Sundström
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Att resa eller inte resa. Är det en fråga?

"Nya Zeeland? Vad får ni åka på för lyxkonferens?”. Det var den första reaktionen jag fick 
när jag av en händelse råkade nämna för en arbetskamrat på en annan förvaltning att jag 
skulle åka på konferens till Nya Zeeland. Fortfarande är det ofta så det ser ut.

Att få åka utomlands betraktas ofta som en lyx eller förmån 
som är få förunnat bland dem som varje dag ger sitt yttersta 
inom den kommunaltekniska världen. Detta i den tid då vi 
lever i en alltmer globaliserad värld och i högre utsträckning 
ser oss som världsmedborgare. Nya Zeeland är förvisso långt 
bort. 17 219 kilometer för att vara exakt. Att åka dit är få 
förunnat, sant.  För mig hade det å andra sidan aldrig varit 
möjligt utan ekonomiskt stöd från Sveriges Kommunal-Tekniska 
Föreningen. Att få tillåtelse att åka ut i Europa på till exempel 
konferens eller studieresa är ofta nog så svårt. För det är ju 
utomlands. Detta samtidigt som vi är en del av en gemensam 
union. Så frågan är hur väl denna förlegade syn på landsgränser 
representerar den samtid vi lever i? Nyttan och erfarenheten är 
det som borde vara i fokus och försvaras, och inte rädslan. 
Rädslan för att ifrågasättas och behöva försvara att vi som 
vanliga anställda tillåtits passera rikets gräns. I en tid där 
gränser alltmer suddas ut och kunskapsutbytet blir större 
länder emellan, behöver vi istället öka utbytet. I många fall 
görs det bäst på plats genom intryck och upplevelser. Det är 
trots allt inte resan i sig som är målet. 

Under mina dagar på Rotorua lyssnade jag till ett föredrag 
om hur man inom den kommunaltekniska världen kan leda 
och attrahera den nya generationens kommunaltekniker och 
där deras förväntningar på arbete speglades. Dagens unga, 
generation Y, förväntar sig – till skillnad från tidigare genera-
tioner – i större utsträckning ett variationsrikt arbete fyllt av 
utmaningar. En viktig del som nämndes var just möjligheten 
att få resa i arbetet. Att få arbeta i andra delar av världen kan 
säkert inräknas i detta.  För att vara en attraktiv arbetsgivare 
och locka till sig och inte minst behålla unga duktiga med- 
arbetare måste därför gamla förhållningssätt omprövas. 

När jag skriver dessa rader så sitter jag på bussen tillbaka 
mot Auckland där flyget ska ta mig tillbaka norrut igen. Vi 
passerar genom Cambridge, Shakespeare street. Samtidigt 
finns i en annan del av världen ett annat Cambridge, känt  
för sitt anrika universitet. Det leder mig till de tankar som  
jag under en längre tid burit på. På samma sätt som det  
under studieåren finns möjlighet till utbytesstudier borde  
ett liknande system gå att införa inom den kommunaltekniska 
världen. Att under begränsad tid få arbeta eller praktisera hos 
en annan arbetsgivare, i Sverige eller – ännu bättre – i en 
annan del av världen. Här finns oanade möjligheter för 

kommuner och anställda att utvecklas och få nya erfarenheter 
och kunskaper. Det är då utbyten är som bäst, när alla vinner 
på det.  Inte minst skulle det vara något som skulle bidra till 
att öka attraktiviten för kommuner som arbetsgivare. 

 Barriärer finns och många frågeställningar att hantera 
innan ett sådant utbytessystem skulle kunna implementeras. 
Men barriärer är till för att brytas. Här ser jag en uppgift och 
möjlighet för Sveriges Kommunal-Tekniska Föreningen, att ta  
en ledande roll och bidra till att skapa förutsättningarna till 
skapandet av ett internationellt utbytesprogram. En kommu-
nalteknisk motsvarighet till universitetvärldens Erasmus. Vi 
måste utmana gränserna och den gängse bilden. Bilden av 
kommunalteknikern som den siste folkhemsprodukten. Det  
i sig är en resa jag gärna är med på.

Text: Patrik Berglin, trafikplanerare Stockholms stad

Sofie Andersson Rosell, Planarkitekt, Uppsala kommun
Patrik Berglin, Trafikplanerare/specialist, Exploateringskontoret, Stockholm
Tommie Eriksson, Vice Kommundirektör, Norrtälje kommun
Magnus Hansson, Exploateringsingenjör, Salems kommun
Mona Hellman, Byggledare gatubelysning, ÅF Lighting, Göteborg
Agneta Niklason, Arkitekt MSA, Arkreativa AB, Ljusdal
Erika Persson, Exploateringsingenjör, Höganäs kommun
Gunnar Persson, Stadsbyggnadschef Plan, Göteborg
Åke Persson, Lantmäterikonsult AB, Båstad
Marcus Söderström, Mark- och exploateringsingenjör, Norrköping

Plus tre på särskilt uppdrag av styrelsen, beslut 2014-09-02 §21:
- Bo Bäckström, ordförande
- Jan G Nilsson, vice ordf
- Inger Sundström, internationell samordnare
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Anmäl dig på www.skt.se!

Välkommen till 

Mex-dagarna 2015
10-11 november 2015 i Norrköping 
Louis de Geer, Flygeln

MEXdagarna 2015, den 10-11 november i Norrköping. Två intensiva dagar som 
samlar MEXare, politiker och andra intresserade för nätverkande och spännande 
föreläsningar om markanvisningstävlingar, dagvatten och dikningsföretag, lärdo-
mar från stadsbyggnadsbenchen i Stockholm, Sverigeförhandlingen, ekonomi i 
byggprojekt och mycket mer.
 
Under MEXdagarna utannonseras även nästa års värdstad för MEXdagarna 2016.

Varmt välkomna till MEXdagarna!


