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L EDA R E

Har vi tillräckligt med duktiga ingenjörer?
Hur får vi Sverige att växa?
Just nu förbereder sig Göteborgsregionen för ett antal
stora infrastrukturprojekt i det så kallade västsvenska
paketet. Även i andra delar av landet så är det mycket på
gång inom infrastruktursektorn. Sverigeförhandlingen
pågår för fullt och ska leda till vårt största infrastrukturprojekt någonsin med ett helt nytt järnvägsnät mellan
våra tre stora tätortsregioner. Projektets syfte är att,
förutom ordna effektiva transporter, skapa en god
samhällsutveckling och fler bostäder.
Samtidigt utsätts Sverige för stora påfrestningar. Det
kommer många människor hit just nu som flytt för sina liv
från krigshärdar och oroligheter. Störst är dock ansträngningen för dessa människor som fått lämna allt.
Kan vi ta vara på den kompetens som strömmar till oss
för att bidra till kompetensbehoven inom branschen så
vinner vi många fördelar: ökad kompetens och bättre
resurser för att klara våra uppgifter, socialt hållbarare
organisationer som bättre speglar samhället samt
snabbare integration för nyanlända.
Gymnasieminister Aida Hadzialic, som kom till Sverige
som 5-åring, berättade i DI om hennes föräldrars
svårighet att komma in på arbetsmarknaden. Båda med
god akademisk utbildning och erfarenhet. Efter många
års väntan och påtvingad passivitet har de nu arbete som
köksbiträde och vaktmästeri/lokalvård men som hon
uttrycker det ”De har bra jobb, men det motsvarar inte
deras kunskaper och kvalifikationer. Det är ett tecken
på den matchningsproblematik som finns. Även om
situationen är bättre idag, och det går snabbare att
validera kunskaper, är det inte bra nog.” Ytterligare en
viktig del är att man får chans att komma in på arbetsmarknaden. Där kan vi kommuner bidra!
Inom tekniska förvaltningar pratar vi ofta om hur vi ska
bygga våra tekniska försörjningsystem så robusta som
möjligt. Frågan är helt avgörande av såväl ekonomiska
som ekologiska skäl. De frågor som vi inom Göteborgsregionen ställt oss är bland annat: "Hur bygger vi in
samma robusthet avseende det sociala perspektivet? Kan
den offentliga organisationen ha som mål att den ska

spegla samhället i stort? Kan de flyktingströmmar vi
ser nu vara vår chans att lyfta våra organisationer både
avseende social robusthet och kompetensförsörjning?"
Som ett försök till svar på frågorna har kommunerna
i regionen gått samman och planerar att starta ett
pilotprojekt där nyanlända väg- och vatteningenjörer
erbjuds att söka en exklusiv utbildning med syfte att bli
fullt anställningsbar inom ett år. Utbildningen pågår
under sex månader och innehåller både SFI (svenska för
invandrare), SFX (yrkessvenska), samhällsorientering och
komplettering av kurser för att anpassa den utländska
högskoleutbildningen till svenska förhållanden. Utbildningen är tänkt att bedrivas på halvtid. På den andra
halvtiden ska ingenjörerna ut på praktik i kommuner och
kommunala bolag. För att praktiken ska bli så bra som
möjligt utbildas handledare/mentorer inom respektive
organisation. Handledarna får även utbildning i hur man
bedömer och beskriver den yrkesfärdighet som de
nyanlända ingenjörerna uppnått efter avslutad praktik.
Det övergripande målet är att kommunerna finner
efterfrågad arbetskraft och att den nyanlände kan
matchas mot ett rekryteringsbehov i kommunerna.
Projektet kommer, i första hand, att fokusera på nyanlända
som har examen från hemlandet inom ingenjörsyrken
med särskilt fokus på VA-tekniker.
Pilotförsöket startar vid årsskiftet och visar det sig att
det är en lyckad modell kan den skalas upp till att omfatta
fler yrkesgrupper inom teknik/samhällsbyggnad och fler
organisationer och företag. Jag hoppas detta faller väl
ut och kan bli en modell även för andra delar av landet
och i andra branscher där vi har rekryteringsbehov av
kompetent personal.
Detta är ett bidrag för att få Sverige att växa med
duktiga ingenjörer! Ser fram emot fler goda exempel!
Göran Werner
Teknisk chef
Mölndals stad
goran.werner@molndal.se
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”Kommunerna är
Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen, höll ett mycket
uppskattat föredrag på Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han
pekade på att det finns goda möjligheter att vinna klimatkampen och att kommunsektorn
har en av nycklarna.
– Kommunerna gör redan mer än staten kunde tro, kommunerna är mer radikala och sätter
hårda mål för de ser nyttan med klimatkampen.
Stadsbyggnad fick en intervju med Svante Axelsson efter hans
föredrag. Under föredraget pekade han på att det finns en felaktig tankeram som förlamar förhandlingarna som ska ske i
Paris (som kommer att vara nästan avslutade när denna tidning ges
ut, se faktaruta), nämligen att det handlar om bördefördelning.
Hur lätt är det att komma ur den här bilden av att det är en
uppoffring och att man förlorar pengar på att gå från
fossilsamhället?
– Det är nog inte så lätt, jag tror att det sitter ganska djupt
och vi har också någon sorts föreställning om att det som inte
gör ont är kanske inte nyttigt. Jag tror att det finns ganska
många sådana mentala hinder som vi har. Jag brukar kalla
dem för hjärnspöken till viss del. För många gånger är det inte
en uppoffring, det är win-win med ekonomi och hälsa, andra
miljöproblem och andra samhällsproblem. Sedan kan det
finnas reella konflikter också. Flyget är ju det idag, med
dagens teknik.
Tidningen Stadsbyggnad läses främst av tjänstemän i
Sveriges kommuner. Vad ska man tänka på som tjänsteman, när man stadsplanerar, jobbar med mark- och
exploateringsfrågor, gatu- och trafikfrågor med mera?
Vad kan man göra för skillnad?
– Det första jag skulle vilja säga är att jag tror att kommunerna är vårt hopp. Borgmästarna runt om i världen är den
stora framgångsfaktorn just nu. Det finns starka borgmästare
och det är de som visar på den nya välfärdsmodellen. Jag är
förtjust i begreppet utvecklingsagenda – poängen med det är
att inte bara diskutera miljöfrågan isolerat, för då dyker ofta
ryggmärgsreflexerna upp. Men om man pratar om en stad med
renare luft, en stad för barn, mindre olyckor, då blir konsekvensen också mindre bilar, mindre dieselbilar, mer cykelbanor. Om ni vill skapa en attraktiv kommun för barnfamiljer
exempelvis så handlar det till stor del om att skapa ett stadsrum för människor. Och då blir också klimateffekten en
bonuseffekt av detta välfärdsprojekt. Och överhuvudtaget tänker
jag att det gäller att hitta synergier. Ni ska inte bara isolera
frågan utan verkligen hitta kompisar i den samhällsförändring
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som vi står inför så att ni kan få draghjälp av andra frågeställningar så att ni kan få en bättre kalkyl – när man räknar in
både jobbeffekten, hälsoeffekten, klimateffekten, energieffektiviseringseffekten, spara-pengar-effekten – allt det där behöver
hjälpas åt för att kunna gå fort fram i ett litet land som vårt.
Min slutsats är att det är viktigare för världen med föregångsländer, föregångskommuner och föregångsstäder. För exemplets makt har mycket större påverkan på världen än de slantar
vi eventuellt skickar bort. Så det är också ytterligare en
diskussion. Så därför landar vi (Sveriges Naturskyddsförening,
red:s anmärkning) i att vi måste bli det första fossilfria landet i
världen. Det vore en ganska bra affärsidé för Sverige. Och
Tyskland har ju en liknande affärsidé. Och att se politiken som
affärsidéer tror jag är ganska smart. Vad är affärsidén också för en
kommun? Det kan låta lite kommersiellt, men det är ett sätt att
få ihop synergieffekterna och visa på vinstpotentialen av att
utveckla en kommun – inte bara komma undan problem. Inte
gå från minus till noll utan gå från minus till plus. En positiv
framtidsvision är grunden för ett samtal.
Du har också tittat på frågan om pengar som läggs på att
förbättra miljön och pengar som läggs på att faktiskt
försämra miljön. Hur ser det ut på kommunnivå, vad kan
man titta på och jobba med på det kommunala planet?
– Ja, detta förekommer även i Sverige. OECD:s beräkningar
är att Sverige har cirka 22 miljarder i klimatskadliga subventioner. Och det är rätt mycket pengar. I världen är det 550
miljarder. Då kan vi se att det finns olika subventionssystem.
Det som vi brukar nämna är, som kanske inte går att styras
riktigt på lokal nivå, reseavdragen och hur ineffektiva de är,
förmånsbeskattning av förmånsbilar. Där skulle kommunen
kunna göra ett mer rättvist förmånsbonusprogram där man
säger att man får samma ersättning ifall man har tjänstecykel,
tjänstebil eller hur man nu tar sig fram. Så man kan göra egna
åtgärder. Göteborgs stad har gjort ett antal sådana egna
initiativ för att jämställa konkurrensen mellan bilen och cykeln
exempelvis.
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vårt hopp!”
Då tänker jag på en
annan roll, när du
nämner vad Göteborgs
stad gör så är det väl
ändå politiska beslut,
men att tjänstemännen
har en roll i att ta fram
bra beslutsunderlag.
Hur ser du på det?
– Tjänstemännen sitter
på ett kunnande så de
har en enorm makt att
kunna presentera en
framtidslösning så att
politikerna förstår den
och kan känna att man
vill försvara den och
också kanske till och med skryta med den. De ska serva
politikerna med visionsbilder så att de också kan göra sina
berättelser till folket. Man kan också specialisera sig i kommunerna och tänka ”Vad är vår komparativa fördel i just vår
kommun?”. För om varje kommun specialiserar sig lite grann
så får vi också en rikare erfarenhetsflora från hela Sveriges
kommuner.
Prognoser är ju en viktig del av beslutsunderlaget, men det
verkar vara oerhört viktigt att ha en kritisk blick när man
värderar prognoser. Kan du utveckla det?
– Ja, det är lite tragikomiskt kan man säga. Prognoserna
har ju haft fel åt rätt håll. Alla prognoser har haft fel, framför
allt när det gäller prognoserna för energi och trafik som är
kopplade till klimat. Vi vet ju att vi ligger mycket bättre till än
vi har trott att vi skulle göra utifrån prognoserna. Det luriga är
att vi använder backspegeln som grund för framtidsbilderna
och det gör att vi kommer helt snett eftersom bilden i backspegeln speglar ett ohållbart samhälle. Man bör egentligen
börja underifrån och säga: Vi ska ha noll 2030, hur ska vi då
bygga vårt samhälle? Och sedan får man andra prognoser om

man ger andra frihetsgrader
till människor – människor
anpassar sig, människor byter
värderingar, människor vill
vara en del av lösningen.
Så man kan sammanfatta
det här med att problemet
med de prognoser som
används är att de bygger på
en ohållbar historik, men de
är egentligen tänkta att vara
underlag för att man ska
bygga en hållbar framtid
och där någonstans blir det
ett stort glapp?
– Ja, och sedan är det helt
enkelt felantaganden. Människor får en mättnad, människor
byter värderingar, vi cyklar mer, mycket mer än vi har trott,
vi åker mycket mer järnväg än vi har trott. Vi åker mindre bil
än vi har trott. De statiska värderingarna som ofta finns i
modellerna är felaktiga – vi är inte statiska. Tyvärr hade vi
kunnat bygga ett mycket smartare samhälle om vi hade vetat
detta. Nu måste vi nästan springa i motvind för att utifrån
prognoserna har vi byggt ett ohållbart samhälle. Men det
gäller inte bara det här, det gäller också samhällsekonomiska
kalkyler. Titta på de samhällsekonomiska kalkylerna av svensk
klimatpolitik, som har varit så enormt överdrivna. Vi har minskat
mycket, mycket mer än vi har trott – då borde vi lida i Sverige,
men det gör vi ju inte. Vi är ju glada för att vi springer fortare
än vi har tänkt. Och det är inte så att vi har en misär i samhället på grund av att vi ligger långt före i vårt klimatarbete.
Tvärtom. Vi har antagligen bättre ekonomi. Bättre jobbpolitik
för att vi är så långt fram i klimatarbetet. Så då är beslutsunderlagen väldigt dåliga, de samhällsekonomiska kalkylerna,
de nationalekonomiska jämviktsmodellerna och prognoserna.
Tyvärr skapar de en onödig rädsla för stora samhällsförändringar.
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Tillämpa SDG och gör en
lokal utvecklingsagenda
för varje kommun!

Det kan också vara det här som delvis ligger bakom att
man från statligt håll bromsar och att politiker, kanske
särskilt på riksnivå, inte tar på sig ledartröjan. För, som
du sa tidigare, så är det, utöver miljörörelsen, kommuner
och företag som har tagit på sig en ledartröja.
– Och de gör det inte för att de ska förlora pengar på det
utan de har insett att det här är felräknat. Det finns ju en
global rapport som heter New Climate Economy (se
http://2015.newclimateeconomy.report) som Nicholas Stern,
världsbanksekonom, står bakom. Den visar att vi tjänar på
att gå före.
Vad betyder den pågående förändringen i Tyskland
för detta?
– Den är enormt viktig. Jag tror att Tysklands Energiewende
är viktigare än klimatförhandlingarna eftersom Energiewende
är en annan logik. Det handlar inte om att dela på bördor.
Man springer före för att man ska tjäna på det. Jag tror inte
att Paris kommer att leverera ett beslut som innebär att vi
kommer under två grader. För logiken i Paris är att bördefördela.
Men de här modelländerna de har New Climate Economyargument. Vi springer före för att vi kommer att tjäna på det
och när den kapplöpningen kommer igång, då kommer vi ju
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nästan att kunna lägga ner klimatförhandlingarna. För den
som kommer snabbast ut ur fossilsamhället är vinnare! När
den polletten ramlar ner då kommer vi att se ett mycket
snabbare förändringstempo i världen.
Och det kan man överföra till kommunsektorn och de
kommuner som springer före?
– Ja, och företag också. Inte idiotlångt före, men hyfsat långt
före. Och det roliga är att man får större radikalitet tycks det
vara ju mer ner i backen man kommer. Alltså, om man sitter
högt upp så ser man inte synergierna. Men på lokal nivå, hos
kommunerna, gör de det. Varför säger Malmö noll till 2030?
Är det ett självmordsprojekt? Nej, de ska locka till sig ännu fler
kommuninvånare och skapa en bättre stad. Och de hittar
synergierna. Och det gäller också företag i många fall – de
hittar synergierna.
Men det är viktigt att några kommuner tillåts springa före?
– Det är extremt viktigt, alltså det är så med all tävling, tänk
om man skulle ha ett OS där man begränsar höjdhoppsnivån.
Är det någonting vi pratar om så är det konkurrens, tävling
och att lära av varandras framgångar. Det är det som triggar
systemförändringar – att kommuner går före, individer går
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När polletten ramlar ner då
kommer vi att se ett mycket
snabbare förändringstempo
i världen.

före, företag går före, nationalstater går före. Det gör en enorm
påverkan på världen. Vi (Svenska Naturskyddsföreningen, red:s
anmärkning) var med och utvecklade Växjö som en klimatkommun i Sverige. De har tagit emot många kinesdelegationer
i Växjö kommun på grund av att de är så kända som klimatkommun. Vi kan påverka Kina mycket mer genom att ställa
om vårt samhälle än genom att skicka pengar till dem. De är
oerhört nyfikna på svensk teknik och svensk modell för att
bygga ett samhälle.
Är det något sista tillägg du vill skicka med till läsarna?
– Det är att man måste lägga klimatfrågan i en större
berättelse. Alltså vi måste diskutera utvecklingsagendan och
därför är SDG-rapporten (se faktaruta), med 17 mål för
världen, en hemläxa för varje kommun. Tillämpa SDG och
gör en lokal utvecklingsagenda för varje kommun! För då får
du ett resonemang, en berättelse, där vi får en bättre hälsa,
bättre miljö och bättre social situation i kombination. Det är
kombinationstänkandet som är nyckeln till mycket resurser
och snabb förändring.

FAKTA/ KLIMATMÖTET COP21 I PARIS
Den 30 november till 11 december samlas världens länder
i Paris för COP21. COP21 är det tjugoförsta partsmötet
under FN:s klimatkonvention.
Länderna ska på mötet enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.
(Tidningen som du nu håller i din hand skickades till tryck
innan mötet inleddes. När tidningen ges ut är mötet
nästan avslutat.)

FAKTA/ SDG – 17 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
25 september 2015 antog FN 2030 Agenda for Sustainable
Development, inklusive de 17 målen för hållbar utveckling
som ersätter de tidigare milleniummålen.
FN-organet UNDP kommer att stödja regeringar i att
genomföra agendans målsättningar, som handlar om
bland annat fattigdom, jämlikhet, klimat och miljö samt
hälsa och utbildning.
Mål nummer 11 handlar om hållbara städer och samhällen.

Text och foto: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad
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Havet stiger
Skåne förbereder sig för framtidens permanent högre havsnivåer. Ute i kommunerna pågår planering,
om än i lite olika tempo och inte alltid i den riktning som vore mest önskvärd.
Åtföljd av en klass 3-varning drog stormen Sven in över den
skånska västkusten den 5 december 2013 med vindstyrkor på
upp till 40 meter per sekund och vågor som på sina ställen
nådde fyra meters höjd. Stränder spolades bort, kustnära
marker dränktes, klitter raserades, källare översvämmades och
i Helsingborg fick restauranggäster fly hals över huvud när
restaurangens fönster krossades av vågkraften.
I Öresund noterades tre nya vattenståndsrekord. I norra
delen uppmättes 167 centimeter över normalt medelvattenstånd, i Barsebäck 155 centimeter över medelnivå, medan
vattenståndet söder om Öresundsbron sjönk till 150 centimeter
under medel.
HOTFULLT HAV

Till slutet av det här seklet har medelvattennivån i haven ökat
med 100 centimeter, befarar bland andra FN:s klimatpanel IPCC. Då behövs det inte en extrem väderhändelse av
stormen Svens kaliber för att orsaka skoningslös förödelse.
Men med 85 år kvar av seklet och den förväntade havsnivåhöjningen kan hotet kännas både avlägset och svårt att greppa.
De skånska kommunerna, framför allt de 16 kustkommunerna
står inför den utmanande uppgiften att reflektera, planera och
fatta beslut om skadeförebyggande åtgärder i en fråga på
mycket lång sikt, med stor inneboende osäkerhet och förenad
med mycket stora kostnader. Det gör det svårt att gå från ord
till handling.
Men ur ett länsstyrelseperspektiv sett är viljan god och det
nödvändiga arbetet går framåt.
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– Vi har haft frågan på bordet i vart fall sedan 2007 då vi i
ett pilotprojekt tillsammans med Vellinge tog fram rapporten
”Stigande havsnivåer” och vi uppfattar nog att generellt har det
vuxit fram en betydande insikt om allvaret i problematiken.
Klimatskeptikerna som fanns då finns inte längre, vad vi kan
märka, säger Therese Ehrnsten på Länsstyrelsen Skåne.
Fyra stora stormar de senaste fem åren har sannolikt bidragit
till en ökad tilltro till klimatprognoserna, för att man ser att
redan dagens situation är tillräckligt allvarlig.
– Alla kommuner visar engagemang och jag tror inte att
arbetet skulle ha kunnat komma så mycket längre än det har
gjort, konstaterar Therese Ehrnsten.
Eftersom Skåne inte är homogent vad gäller riskbilden för
klimat i förändring behöver alla inte göra samma saker
samtidigt. Till exempel kan tidsfristen till beslut om vilka
delar av kusten som ska eller inte ska skyddas, variera från
kommun till kommun.
Sedan 2008 kräver plan- och bygglagen att hänsyn tas till
ett förändrat klimat i den fysiska planeringen. De kommuner
som då låg i startgroparna för att ta fram nya översiktsplaner
lyfte också in frågan om klimatanpassning. Idag har dessa tagit
frågan en nivå högre och arbetar med handlingsplaner och
strategier. Men det finns också kommuner som gjort sårbarhetsanalyser, översvämningskarteringar eller detaljstudier över
särskilda områden utan att de här kunskapsunderlagen hittat
sin plats i översikts- eller detaljplanering och därmed saknar
de verkan.
Inom ramen för regeringsuppdraget att ta fram regionala

TEMA KLIMAT & VATTEN

Falsterbonäset i Vellinge kommun
ska skyddas med en omfattande
invallning där den yttre vallen till
stora delar är tänkt att utgöras av
befintliga sandklitter medan den
inre kommer att bestå av anlagda
vallar och förhöjda vägbankar.
Foto/illustration: Sweco

handlingsplaner för klimatanpassning har Länsstyrelsen Skåne
beräknat att 23 000 bostadshus och kyrkor ligger under tre
meter över havet. Med givna förutsättningar (ökad medelvattennivå i kombination med tillfälligt höga vattenstånd)
hotas de av översvämning i framtiden. 25 500 hektar mark
riskerar att gå samma öde till mötes.
Behovet av att klimatanpassa krockar med dagens stadsutvecklingstrend att bygga bostäder i vattennära lägen och
exploateringstrycket i Skåne är särskilt hårt utmed Öresundskusten och Sydkusten.
Länsstyrelsen vill undvika att det tillkommer fler byggnader
i olämpliga lägen och ett av det 50-talet förslag på insatser som
bollas med kommunerna är att dessa upphäver outnyttjade
byggrätter vars genomförandetid gått ut.
SVAG VILJA

Viljan till det hos kommunerna har i remissyttranden
konstaterats vara mycket liten. Bara en, Skurup med kust mot
Östersjön, blev intresserad och beslöt ge insatsen en chans.
Men i dialogen med berörda fastighetsägare mötte förslaget
kompakt motstånd och efter två informationsmöten under
våren 2015 fann Skurup det för gott att backa från förslaget.
Kommunpolitikerna bedömer det som ”politiskt ogenomförbart”.
Upphävande av överårig byggrätt är det av länsstyrelsens
insatsförslag som kommenterats mest under remissen. Att
döma av de många kommentarerna är det en fråga som har
stor relevans, lyder länsstyrelsens tolkning.

”Politiskt ogenomförbart” ansågs också insatsförslaget att
kommunerna ser över den befintliga bebyggelse som ligger
i riskzonen och tar ställning till vilka delar av den som bör
finnas kvar på lång sikt.
I sin regionala handlingsplan konstaterar länsstyrelsen att
det troligen inte är miljömässigt och samhällsekonomiskt
hållbart att skydda hela Skånes kust och att det är upp till
kommunerna själva att ta ställning till vad som skall skyddas.
N ä r det ställningstagandet m å s t e göras varierar från plats
till plats beroende på förutsättningar såsom höjd över havet,
lokalisering i landskapet, markanvändning och översvämningskonsekvenser.
”Politiskt ogenomförbart” kommer alltså inte att vara en
hållbar inställning i längden.
Text: Bitte Nord, frilansjournalist

FAKTA/NATIONELL STRATEGI
Regeringen har nu utlovat en nationell strategi för klimatanpassning. En sådan ska finnas på plats före den här
mandatperiodens utgång.
Kommuner och länsstyrelser har länge efterlyst mer statliga
pengar till arbetet med att ta fram kunskapsunderlag om
effekterna av stigande havsnivåer. Hittills har det funnits en
pott på 25 miljoner kronor att dela på, men i höstens budget
ökade anslaget till klimatanpassningsarbetet med 50 miljoner
kronor.
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Stadsbyggnad frågade några kommuner hur de hanterar
de stigande havsnivåerna. Så här svarade de.
Höganäs i nordvästra Skåne har 60 kilometer kust. Vid kombinationen en meter högre medelvattennivå och tillfälligt högvatten vid storm är
17 kilometer kust utsatt. I kommande översiktsplan, som beräknas bli antagen till våren, redovisas kommunens ställningstagande till ny bebyggelse i riskområden. Höganäs håller också på att ta fram en förvaltningsplan för kusten som ska redovisa vilka åtgärder som är nödvändiga,
hur prioriteringen ser ut och vilka sträckor av kusten kommunen ska ta ansvar för.

Landskrona har 30 kilometer kust utmed Öresund. Enbart en högre medelvattennivå får bara effekter på bebyggelse i fritidsbåtshamnarna
där enstaka, mindre byggnader är i farozonen. Kommunen har mycket värdefull natur i form av unika salta strandängar utmed E 6 söderut.
Strandängarna är ett potentiellt översvämningsområde redan idag liksom Saxtorpsåns delta. Hur problematiken med de här naturområdena
skulle kunna hanteras kommer att belysas i den klimatanpassningsplan som är under utarbetande. Frågan om att säkra E6 diskuteras med
Trafikverket.

Lomma Av kommunens 20 kilometer långa kust ligger tre kilometer i riskzonen för översvämning om havsnivån höjs såsom det befaras och
kombineras med tillfälligt högt vattenstånd. Men under de närmaste 20-30 åren är det ändå inte havet som ses som det största översvämningshotet utan inlandsvattnen, särskilt Höje å som rinner ut i Lommabukten. För att förhindra att den orsakar översvämningar i Lomma behöver
motåtgärder sättas in i andra kommuner som Höje å rinner igenom. Ett tidigare mellankommunalt samarbete i åfrågan har numera ersatts av
ett vattenråd. För att skydda kommunala anläggningar i strandnära läge i tätorten har fattats beslut om att anlägga en lång skyddsvall mellan
strand och tomtmark. Vallen kommer att beröra ett 80-tal villafastigheter på så sätt att de får sin havsutsikt mer eller mindre skymd. Mark- och
miljödomstolen godkände nyligen vallbygget i en vattendom. Lomma kommun arbetar också med att säkra tillgången på natur och har
nyligen börjat anlägga ett naturområde på tidigare jordbruksmark. I kommunens senaste översiktsplan från 2010 redovisas framtida markanvändning och specifikt markområden som reserveras för klimatanpassningsåtgärder till exempel mark som får svämma över, kompensationsområden för hårdgjorda ytor, dammar och markreserver för vägar/järnväg.
Ystad har sedan länge ett delvis problematiskt förhållande till havet eftersom vissa delar av kusten är hårt utsatt för erosion. Havet slukar
mer eller mindre av stränderna. Kommunen utför så kallade strandfodring, det vill säga man fyller på med sand där det behövs. Drygt 17
hektar detaljplanelagd mark ligger i dag inom potentiella översvämningsområden. Med den förväntade ökningen av medelvattennivån
under det här århundradet hamnar omkring 23 hektar detaljplanelagd mark i riskzonen för översvämning.
2008 antogs en policy för förvaltning och skydd av kusten och tre år senare en handlingsplan som uppdateras vart 4:e år och ska fungera
som underlag vid budgetarbetet samt vid planering av nya bostadsområden. Handlingsplanen innehåller också rekommendationer om hur
olika områden längs kusten bör förvaltas med hänsyn till erosion och framtida översvämning.
Vellinge och Kristianstad är kommunerna som har den mest omfattande översvämningsproblematiken i Skåne. Vellinge är låglänt och omgivet av hav i tre väderstreck. Av den 76 kilometer långa kusten utgörs 40 kilometer av sandstrand. I omedelbar anslutning till
stränderna ligger de tre tätorterna Skanör, Falsterbo och Höllviken. Mycket stora delar av bebyggelsen ligger under 3 meter över havet.
Kommunen är inriktad på fortsatt utbyggnad i riskområdena och säger sig kunna skydda all befintlig och tillkommande bebyggelse här bland
annat genom att bygga upp vallar och höja vägbankar. Länsstyrelsen, som granskar alla antagna detaljplaner, anser däremot inte att de här
åtgärderna ger ett tillräckligt robust skydd i alla lägen och upphävde nyligen en plan för ett tiotal lägenheter i Skanörs centrum.
Det omfattande system av vallar i strandnära lägen som Vellinge avser att uppföra som ett yttre skydd kan emellertid strida mot miljöbalken
och kommunen förbereder nu en ansökan till mark- och miljödomstolen för att få saken prövad. Tidigare i höstas inleddes en omfattande
provborrning utmed stränderna för att få klarhet i geotekniska förhållanden. Borrningarna ska ge svar på frågan om det går att belasta
markerna med jordvallar och andra typer av byggda skydd.

Helsingborg Staden ligger till stor del på den så kallade landborgen 20–40 meter hög, men mellan havet och landborgen finns många
samhällsviktiga funktioner och miljöfarliga verksamheter på riskabelt låg höjd över havet.
Ett scenario med 2,7–4 meter tillfälligt högre vattennivå (inkluderande en meter högre medelvattennivå) berör centralorten nedanför
landborgen på en sträcka av sju kilometer och villabebyggelse i kustnära småorter på en sträcka av fyra-fem kilometer. Sammanlagt befinner
sig ungefär hälften av Helsingborgs kust i riskzonen för översvämningar.
Genom att ställa krav på säkerhetshöjande åtgärder som tål översvämning och att bostadsbebyggelse ska klara nivån 3,5 meter över havet
tillåts nybyggnation i centralortens riskområden såsom till exempel de stora stadsutvecklingsprojekten i hamnområdena. Restriktivitet råder
för nybyggen på landsbygd och mindre orter.
Arbete pågår med att ta fram förslag på insatser som ska minska översvämningsriskerna för de mest utsatta delarna av staden inklusive det
gamla fiskesamhället Råå och frågan om höjda vattennivåer är ständigt på tapeten i diskussionen om nya detaljplaner och bygglov. Ett
övergripande pågående projekt är klimatanpassningsplanen som ska tydliggöra vem som har ansvar för vad och på gång är arbetet med att
klimatsäkra bangård och kollektivtrafiknavet Knutpunkten. I det involveras alla aktörer med anknytning till stationsområdet.
Exempel på redan vidtagna åtgärder är att den norra tunnelmynningen av Västkustbanan har fått förstärkt skydd.
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Båstad

Ängelholm
Höganäs

Bromölla
Helsingborg

Kristianstad
Landskrona

Kävlinge
Lomma
Burlöv
Malmö
Vellinge

Skurup
Trelleborg

Teckenförklaring

10

Simrishamn
Ystad

20

40 kilometer

Kommungräns
+ 1 m havsnivåhöjning
+ 1,5 m havsnivåhöjning (potentiella översvämningsområden idag)
+3 m havsnivåhöjning (riskområden för bebyggelse)
Vattennivå idag
3 297 st byggnader (bostadshus, kyrkor) ligger under +1,5 m havsnivåhöjning
19 717 st (bostadshus, kyrkor) ligger mellan +1,5 m och + 3 m havsnivåhöjning
14 144 379 m2 detaljplanelagd yta ligger under + 1,5 m havsnivåhöjning
68 176 693 m2 detaljplanelagd yta ligger under + 3 m havsnivåhöjning
10 371 ha markyta ligger under + 1,5 m havsnivåhöjning
Karta: Thorbjörn Nilsson LST Skåne 2013-06-10
25 568 ha markyta ligger udner + 3 m havsnivåhöjning

Källa: fastighetsdata första kvartalet 2013 Lantmäteriet (LSTGIS)

I arbetet med Regional handlingsplan för klimatanpassning
i Skåne tog Länsstyrelsen fram kartan som visar dagens och
framtidens potentiella översvämningsområden i de skånska
kustkommunerna och detaljerad info om bebyggelse som
hotas av stigande havsnivå.

Plankarta över Lomma kommun som redovisar markanvändningen i en framtid när klimatförändringarna slår igenom. De olikfärgade områdena visar mark som behöver reserveras
för till exempel biltrafik och järnvägstrafik, som kompensationsområden för hårdgjorda
ytor, fördröjningsdammar för dagvatten och översvämningsområden. Havet i Lommabukten har delats in i fem olika områden med olika värden bland annat ett par små där man
tänker sig odling av blåmusslor för ett renare hav.

En gång-cykelväg med förhöjd vägbank ingår i skyddet av bebyggelsen i
Skanör. Foto: Vellinge kommun

Översvämmade åkrar har blivit en inte alltför ovanlig syn
för skåningarna, här nordost om Lund. Länsstyrelsen Skåne
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i jätteprojekt
Luleå växer och för att kunna bygga nya bostadsområden måste staden även växa under marken. Det
som först startade som ett renodlat vatten- och avloppsprojekt har utökats till att även omfatta nya
parkområden och trafiklösningar. Ett samarbete inom kommunens olika verksamheter som har lett till
både miljömässiga och ekonomiska besparingar.
Projektet som kallas Östra länken är Luleås
största anläggningsprojekt genom tiderna. De
två första etapperna på totalt fyra kilometer har
en budget på cirka 300 miljoner kronor.
Förutom nya vatten- och avloppsledningar
ingår även nya parker, gång- och cykelvägar,
tunnlar och en ny cirkulationsplats. Huvudentreprenör och samverkanspartner är NCC
och totalt är ett hundratal personer involverade
i arbetet.
Mats Nordgren, Luleå kommun, är projektledare för
Östra länken och han beskriver hur projektet startade:
– Luleå är en tillväxtstad och kommunen har ett politiskt
mål att växa med 10 000 nya Luleåbor. Men den trånga
sektorn var de upp emot hundra år gamla va-ledningarna.
I stället för att lappa och laga dem så beslutade vi att bygga ett
nytt vattensystem med högre kapacitet. Det skulle möjliggöra
både nya bostadsområden och förtätningar i befintliga
områden, säger han och fortsätter:
– Samtidigt gjorde vår parkavdelning en landskapsanalys
som visade att det område där vi planerade starta saknade både
rekreationsytor och närkontakt med det omgivande vattnet.
Vi såg också att det behövdes trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
SAMARBETE GER MERVÄRDE

Genom att ta ett helhetsgrepp och samordna arbetet skapades
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stora synergieffekter. Ett exempel är hur
överskottsmassorna från va-schaktet används.
– Avloppsledningen som grävs ned mäter
1–1,4 meter i diameter och vattenledningen
0,5 meter. Det betyder att det är en stor mängd
massa som grävs upp, minst 44 000 kubikmeter.
Om man inte har ett anläggningsändamål för
överskottsmassan räknas den som avfall och
måste då köras på deponi. Men i projektet
använder vi istället massorna till att bredda
den närliggande strandlinjen med upp till 100 meter, berättar
Mats Nordgren.
När det är klart kommer nya park- och grönområden att
anläggas för att skapa vattennära rekreationsytor. Överskottsmassorna används även till att skapa nya och bredare gångoch cykelvägar.
– Genom att inte behöva frakta bort överskottsmassorna
minskar transporterna avsevärt och vi sparar både tid och
pengar, för att inte tala om miljön. Hade vi anlagt en ny park
i efterhand skulle vi dessutom behöva transportera dit material
som i sin tur skulle kosta en hel del att köpa in. Det är en
win-win-situation för alla, säger Mats Nordgren.
Ett annat exempel på samordningsvinster är förbättringarna
av den befintliga småbåtshamnen. Va-ledningarna läggs vid
strandkanten, vilket kräver spontning. Parkavdelningen
passade då på att planera in trädäck med sittplatser ovanpå.

TEMA KLIMAT & VATTEN

Till vänster i bild syns hur strandlinjen fylls ut med
överskottsmassor från va-schaktet. Foto: Egerup Produktion

Där det tidigare varit vatten kommer ett nytt parkområde att anläggas. Illustration: Tema landskapsarkitekter

En ny gång- och cykelport
ersätter den gamla tunneln.
Illustration: Yours
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Nya trädäck läggs ovanpå spontningen vid småbåtshamnen. Illustration: Yours

Återvinningstänket går igen i hela projektet och inkluderar
även de nya trafiklösningarna. För att öka framkomligheten
och trafiksäkerheten byggs en cirkulationsplats i området.
Under vägen byggs en luftig gång- och cykelport som ersätter
den gamla tunneln som var lång och mörk. Även här används
överskottsmassorna till parkområdet och till återfyllnad av
va-schaktet.
– Vi sorterar de uppgrävda massorna till material med
lämpliga kornstorlekar för olika ändamål, förklarar Mats
Nordgren.
LULEÅBORNA SER SLUTRESULTATET

Ett projekt i den här storleksordningen ger förstås en hel del
trafikstörningar, och framför allt när de aktuella etapperna går
längs en hårt trafikerad väg. Ungefär 21 500 fordon passerar
varje dygn och avstängda körfält har skapat köer under
morgon- och eftermiddagsrusningarna. Trots det har klagomålen varit få.
– Vi har varit duktiga på att nå ut med information. Både
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om projektet som sådant och om aktuella störningar, men
också om hur fint det kommer att bli i slutändan. Det skapar
en acceptans för vårt arbete. Va-ledningar för flera hundra
miljoner kronor märks inte när det är klart, men en ljus gångoch cykelport eller en fin strand med grillplats är synliga
resultat från Östra länken, säger Mats Nordgren.
Längs den nuvarande gång- och cykelvägen har stora
informationstavlor satts upp som visar det färdiga resultatet.
Andra skyltar lyfter fram det faktum att Luleå växer och att
kommunen bygger för 10 000 nya Luleåbor. Och arbetet
kommer att fortgå under många år.
– Just nu finns det beslut på tre etapper, men hela Östra
länken omfattar många fler. Vi har precis färdigställt den
första etappen och den andra beräknas vara klar under 2017.
Den tredje etappen börjar vi med till sommaren, och även
där kommer vi att fortsätta samarbetet mellan va-, parkoch trafikavdelningen, avslutar Mats Nordgren.
Läs mer på www.lulea.se/ostralanken.
Text: Susanne Lundblom, kommunikationsstrateg, Luleå kommun

TEMA KLIMAT & VATTEN

Dagvatten
kräver planering
Staffanstorp har länge idkat ”planlöst” byggande i en av sina mest attraktiva landsbygdsmiljöer, Grevie
Beden. Men hösten 2014 stoppades utbyggnaden sedan ansvariga politiker sent omsider tagit till sig
det faktum att områdets tekniska infrastruktur inte klarar av den bebyggelseutveckling som tillåtits.

– Om vi hade gjort
detaljplan, en
process som
involverar såväl
länsstyrelse som
lantmäteri, hade
samhällsansvaret för
infrastrukturen lyfts
fram. Det hade
kunnat bli avgörande
för frågan om Grevie Beden är lämpligt som utbyggnadsområde, säger Thomas Lexen , plan-och exploateringschef i
Staffanstorp.
Det stora problemet i Grevie Beden är att delar av området
regelmässigt drabbas av översvämningar, ibland flera gånger
om året. Regnväder förvandlar hagmark, trädgårdar och
bivägar till sjöar. Ju mer mark som bebyggts och hårdgjorts
desto större har problemet blivit.
BEROENDE AV DIKNINGSFÖRETAG

För avrinning av dagvattnet är fastigheterna i området
beroende av dikningsföretag som en gång i tiden skapades
för att avvattna naturmark och åkrar och är dimensionerade
för den långsamma avrinning som är från sådana ytor.
Staffanstorps kommuns verksamhetsområde för va i Grevie
Beden omfattar inte dagvatten.
Det är sannolikt ovanligt att kommuner hoppar över detaljplanering om det är många hus som ska byggas samtidigt på
en och samma plats. Däremot är det vanligt att man gör som
i Staffanstorp och möjliggör en omfattande exploatering
genom utbyggnad i små steg där det ena bygglovet för småhus
efter det andra beviljas. Bebyggelsetrycket i Grevie Beden har
de senaste årtiondena varit hårt med i genomsnitt tre ansökningar om året om förhandsbesked för ett eller två småhus
per fastighet.
2008 konstaterade en oberoende konsult att exploateringsområdets storlek och markförhållandena gör att lokalt omhändertagande, LOD, inte är tillräckligt för att lösa omhändertagandet av dagvatten.
Det är oklart på vems uppdrag konsulten kopplades in, men

hur som helst fick
rapporten ingen
avgörande betydelse
för hanteringen av
bygglov. Majoriteten
i byggnadsnämnden
var för fortsatt
utbyggnad vilket
innebar att nya
ansökningar alltid
beviljades, trots att kommunens tekniska enhet i sina remissyttranden alltid avrådde. Ibland var också bygglovsenhetens
tjänsteutlåtande negativa.
Efter 2008 har nämnden lämnat ytterligare ett 20-tal
positiva förhandsbesked.
2012 kom en ny konsultrapport (beställd av miljö- och
byggnadsnämnden och tekniska nämnden) som bland annat
konstaterade att;
”Det finns ett tydligt dagvattenproblem i Grevie Bedenområdet redan idag.
Ytterligare bygglov i området bör inte tillåtas före det att
en fungerande dagvattenlösning för området har byggts ut.
Befintliga dikningsföretag som alternativ till allmän dagvattenanläggning bedöms inte i dagsläget kunna lösa dagvattenproblemet utan ytterligare åtgärder krävs.”
BYGGSTOPP

Den rapportens rekommendationer tillsammans med kraven
som den nya vattentjänstlagen ställer på kommunerna,
resulterade i byggstopp hösten 2014, men innan det skedde
lämnades ytterligare åtta positiva förhandsbesked.
– Något beslut om byggförbud finns inte, för sådana får
inte fattas, men politikerna har sagt att de inte vill bidra till
en förvärring av översvämningsproblematiken och då får det
byggstopp som en konsekvens, förklarar Thomas Lexen.
Konsekvenserna av generös bygglovsgivning får fastighetsägarna i Grevie Beden fortsätta tampas med själva. Det finns
inga planer på kommunalt dagvattensystem.
Text: Bitte Nord, frilansjournalist
Foto: Sweco Environment AB
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Hyllie nyckeln till Malmös mål
100 procent förnybart 2030
Malmö stads målsättning att staden som helhet ska vara klimatneutral 2030 bygger på att först
utveckla Hyllie som Öresunds klimatsmartaste stadsdel med målet 100 procent förnybart redan 2020
och därefter använda erfarenheterna och göra samma sak i hela Malmö. För att klara detta samarbetar
staden med Eon och VA Syd samt ett 30-tal byggherrar. Till årsskiftet har troligen milstolpen 50 procent
förnybar energi i Hyllie passerats.
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Det var i slutet av 2009 som Malmö stad antog Miljöprogram
för 2009–2020 samt Energistrategi Malmö. Miljöprogrammets
ambition är att Malmö 2020 ska vara världsbäst på hållbar
stadsutveckling och ett av de övergripande målen är att Malmö
ska vara Sveriges klimatsmartaste stad. I energistrategin slås
fast att Malmös energisystem ska försörjas av 100 procent
förnybar energi 2030 och samtidigt vara effektivt och säkert.
Det är här stadsutvecklingsområdet Hyllie kommer in som ett
testområde med skarpare mål om 100 procent förnybart redan
2020 inklusive smarta system för energieffektivisering, kretsloppslösningar samt lokal energiproduktion och en total positiv
energibalans, det vill säga högre produktion än konsumtion.
För att klara detta tog Malmö stad initiativ till en gemensam
process med Eon och VA Syd och tecknade 2011 ett klimatkontrakt med visionen "Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild
för hållbar stadsutveckling".
Eon utvecklar Smart grids, smarta nät-lösningar för stadsdelen och tar fram ett Energy Management-system för Hyllie,
som fungerar som energisystemets hjärna. Managementsystemet styr hur konsumtionen behöver anpassas utifrån
externa data som samlas in, prognoser som väderprognoser
och produktionsprognoser. Energibolaget arbetar också på att
maximera mängden lokal produktion från exempelvis solceller.
Eon tittar också på hur fastigheterna kan utgöra en smart del

av distributionsnätet – lagring, konsumtion som synkar
tidsmässigt med förnybar konsumtion, egen småskalig produktion, pedagogisk energiövervakning i form av visualiserad
energimätning som ska ge ökade möjligheter till styrning.
Hur långt har ni kommit hittills med målet om förnybart?
– Nu utgörs 27 procent av det totala energibehovet i Hyllie
av förnybart. Vi har startat en biobränslebaserad fjärrvärmeanläggning Flintrännan så för värmebehovet är vi redan uppe i
100 procent. När det gäller el etablerar vi nu vindkraftverket
Petersborg och det ser ut som att vi kommer att vara uppe i
50 procent förnybar energi av det totala energibehovet till års
skiftet, berättar Peder Berne, projektledare Eon Sustainable City.
Vilka är utmaningarna på systemnivå?
– Vi skapar ett fönster mot framtiden och testar nya
lösningar inom smart grid för att möta komplexiteten i ett
system med svårstyrd förnybar produktion, mer elbilar, mer
småskalig produktion – ena stunden är någon en elkonsument
och i nästa stund en småskalig producent. Vi har arbetat med
detta sedan 2013 och testar system i både bostads- och
kontorsfastigheter.
Berätta mer.
– Vi har kommit långt när det gäller kommunikativa
bryggor mellan produktion/distribution och fastighet och
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konsument, som kan användas vid optimering. En central del
är att uppnå effektbalans i systemet. Vi tittar på möjligheter
att styra – kan vi skapa incitament för energiproduktion och
konsumtion? Kan vi utnyttja fastighetens termiska tröghet
för lagring?
Hur långt har ni kommit?
– Vi är inte framme vid en kommersiell lösning än, men är
redo att ta nästa steg. En viktig aspekt som vi arbetar med är
hur vi kan få den här tekniken att fungera i befintliga byggnader.
Då kan vi få reell systemnytta och vi har visat att potentialen
finns, säger Peder Berne.
Mer konkret så har en ny smart nätplattform installerats
i fyra fastigheter. Plattformen reglerar energianvändningen
utifrån olika faktorer som väderprognoser, elpriset och
belastningen på elnätet. Värme kan till exempel lagras i
byggnadernas betongstomme inför en köldknäpp så att man
undviker så kallade effekttoppar under själva köldknäppen,
och ventilationssystemet utnyttjar den gamla varmluften till
att värma upp den nya luften som förs in i huset. Via fjärrvärmenätet delar fastigheterna automatiskt med sig av överskottsvärme som lagrats i husen till andra byggnader som
har ett underskott.
Eon har också tagit fram ett verktyg som i realtid och över
tid visualiserar energianvändningen i alla fastigheter i Hyllie.
Den visar energibehovet och hur mycket lokal energi som kan
återvinnas.
Smarta hem-system har dessutom installerats i 54 lägenheter
i Hyllie. Via en app eller display kan de boende själva mäta,
styra och påverka sin energianvändning. De kan till exempel
ställa in så att temperaturen är lägre när ingen är hemma och
att utvalda apparater i hemmet startar när både belastningen
på elnätet och elpriset är lägre. Via displayen eller appen ser de
sin energiförbrukning i kronor, kilowattimmar och kubikmeter vatten.
I anslutning till flerbostadshusen finns laddstolpar för elbilar
och i närheten har en tankstation för biogas byggts.
Text: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad
Foto: Apelöga
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FAKTA/ HYLLIES VISION
Mål och fokusområden
Hyllie ska visa vägen för Malmös framtida utveckling som
hållbar stad och ligga i frontlinjen när det gäller innovationskraft
och förmåga att knyta samman försörjning med användning
och beteende.
Målen i korthet innebär att:
• energiförsörjningen i Hyllie ska bestå till 100 procent av
förnybar eller återvunnen energi senast 2020.
• utveckla ett smart integrerat infrastruktursystem för el, gas,
värme och kyla med fokus på ett samspel mellan central och
lokal produktion, ett så kallat smart grid.
• bygga effektivt och energisnålt för att utnyttja de övergripande
smarta systemens möjligheter.
• försörja energibehovet genom lokalt producerad förnybar
energi, till exempel sol- och vindenergi.
• skapa goda förutsättningar för kollektivt resande och etablera
smarta lösningar för gas- och elfordon.
• stimulera en klimatsmart livsstil. I Hyllie ska det vara lätt att
göra rätt.
• göra Hyllie till ett världsledande demonstrationsområde för
klimatsmarta lösningar.
Fokusområden:
Ambitionen är att ta vara på Malmös och Hyllies specifika förutsättningar. Fyra övergripande fokusområden har identifierats
som viktiga för framgången i den gemensamma strategi parterna
avser följa.
• Energiförsörjning - behov av el, värme och kyla.
• Infrastruktur - distributionslösningar och interaktion mellan
system och fastigheter.
• Transportlösningar.
• Konsumtion - styr- och reglersystem, beteende och livsstilsfrågor.
Källa: Malmö stad

TEMA UTEMILJÖ, BELYSNING, GRÖNYTOR
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I HUVUDET PÅ ...

Stadens gator
och det
offentliga
rummet
Vem är staden till för? Vem ska kunna ta sig fram på
våra gator och torg? Det finns många frågor att ställa sig
när man jobbar med stadsplanering och samhällsbyggnad. Vi ska bygga och förvalta en miljö som ska vara
hållbar och fungera nu och i framtiden. När man
arbetar i en kommun med frågor rörande infrastruktur
och samhällsbyggnad så gäller det att trivas med tvära
kast. Ena stunden arbetar man med framtida exploateringsprojekt och utredningar samt tar fram projekteringshandlingar för att nästa stund yttra sig gällande
tillstånd att anordna marknader eller önskemål om
byggställningar på trottoaren.
Tillgänglighet och utrymme skulle kunna sammanfatta många av de frågor som hanteras i våra projekt
och i vår dagliga dialog med kollegor, medborgare och
övriga inblandade. Tillgänglighet – vem är staden till
för? Utrymme – hur får vi plats med alla funktioner
som ska rymmas på våra gator?
Tillgänglighet
Vi vill att vår stad ska vara tillgänglig för alla. Det kan
handla om att ta sig fram med barnvagn, att ta sig fram
med hjälp av kryckor, rullstol eller att ha en synnedsättning. Tillgänglighet kan också handla om att ha möjlighet att åka kollektivt eller att kunna parkera cykeln
utanför affären. Vi kommer alla att ha olika behov och
anspråk på vår stad under olika tidpunkter av våra liv.
Utrymme
Det är många som har anspråk på utrymmet på våra
gator. Vi arbetar med gator i befintlig miljö med fasta
gränser som olika typer av byggnader och hus eller
kanske en park att förhålla oss till. Här försöker vi
tillgodose de olika kraven och önskemålen och försöka

skapa den optimala gatan. Vi vill ha in en bred och härlig
trottoar/gångbana med en separerad cykelbana. Sedan
kanske vi vill ha en bussfil så att kollektivtrafiken kan ta
sig fram snabbt utan onödiga hinder för kortare restider,
därutöver ska det finnas utrymme för bilar och kanske en
parkeringsplats eller två. Detta är en ekvation som inte
alltid är lätt att lösa.
Man ska inte heller ska glömma det som finns under
gatan. Förr skulle el, telekablar, vatten och avloppsledningar rymmas där. Nu ska fjärrvärmeledningar och fiber
få plats och det gäller att hålla tungan rätt i mun när vi
gräver, schaktar och får ny teknik under våra fötter.
I slutändan handlar det om att skapa en gata, ett torg,
en offentlig plats som dels inbjuder till viljan att vara på
platsen och dels till möjligheten att ta sig fram. En plats
ska inbjuda till att slå sig ner på en bänk i höstsolen och
titta på livet runt omkring samtidigt som vi ska kunna ta
oss fram på ett bekvämt, tillgängligt och säkert sätt. En
kantsten på tolv centimeter kan tyckas vara ett obetydligt
hinder för många av oss men kan vara en mur för andra.
Frågorna är många och utmaningarna likaså vilket
innebär att arbetet oftast är spännande, givande och
utvecklande när många viljor och önskemål ska uppfyllas
på bästa möjliga och hållbara sätt.
På Stadsbyggnadsdagarna i Södertälje i februari kommer
jag och Petter Skarin från Eskilstuna att prata lite mer om
detta med den multifunktionella gatan och dess innehåll
och vilka utmaningar det innebär för oss som dagligen
arbetar med frågorna.
Hanna Lamberg, gatuingenjör på sektor samhällsbyggnad i
Mariestad, Töreboda och Gullspång – kommuner i samarbete
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Åkermarken
ska uppvärderas
Kommunerna har makten över jordbruksmarken, men inte kunskapen om dess värden. Den
obalansen är farlig i exploateringssituationer, menar Jordbruksverket och förser nu kommunerna
med både kunskapsunderlag och en enkel värderingsmetod att använda i den fysiska planeringen.

än jordbruksmarken? Det var det bara två av 30 tillfrågade
Jordbruksverket anser dessutom att det vore rimligt att
kommuner som gjorde i sina översiktsplaner, berättar Sofi Sundin
länsstyrelserna fick tillsyn över frågan om hushållningen
som är utredare på Jordbruksverkets Klimatenhet och har arbetat
med jordbruksmark, alltså liknande det tillsynsansvar man
mycket med ett projekt om jordbruksmarkens värden.
har över kommunernas hantering av riksintressena.
Bara drygt hälften av de granskade översiktsplanerna
– Det skulle sätta tyngd på frågan och det är en ståndpunkt
redogör för var jordbruksmark är lokaliserad och/eller vilket
som vi delar med bland annat Miljömålsberedningens
utredning 2014:50, säger Olof Enghag, utredare på Jordbruks- specifikt samhällsintresse exploateringen avser. Ännu färre
planer beskriver varför annan mark inte kan användas. Det
verkets Vattenenhet.
nedslående resultatet berodde, enligt kommunerna själva, på
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
kunskapsbrist. Värdet av en tillkommande trafikrondell gick
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
att uppskatta, men inte värdet av jordbruksmarken som
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
behövde tas i anspråk. Samtliga tillfrågade kommuner hör till
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande
dem som släppt till mest jordbruksmark för exploateringar.
sätt genom att annan mark tas i anspråk”
Sedan granskningsresultatet avrapporterats till regeringen
Formuleringen i Miljöbalkens kap. 3 § 4 är otvetydig.
har Jordbruksverket i samarbete
Lagrummet är ovillkorligt.
Ändå har tiotusentals hektar
Ekosystemet; bidrar till återföring av närings- med Ekologigruppen AB,
Hushållningssällskapet Väst
jordbruksmark slukats av
ämnen, utjämning av vattenflöden och minskad och SLU- forskarna Madeleine
vägar, bostadsbebyggelse,
översvämningsrisk, pollinering med mera.
Granvik och Anders Larsson
handelsplatser, arenabyggen
arbetat med att avhjälpa
och parkeringsplatser genom
bristen på kunskap om jordbruksmarkens värden. Sedan några
åren. Sällan har någon pekat på MB 3:4 som ett rättesnöre i
avvägningen mellan jordbruksintresset och exploateringsintresset. månader finns ett arbetsmaterial som belyser behovet av att
bevara och utveckla jordbruksmark.
Av den förra regeringen fick Jordbruksverket i uppdrag att
Detta listar värden såsom produktionsförmåga (det vill säga
granska hur kommunerna, som genom planmonopolet har
möjligheten att förse oss med mat och energi), natur- och
makten över markanvändningen, tillämpar MB 3:4 i överensstämmelse med Plan- och bygglagen kap 2 § 2. Undersökningen kulturmiljövärden (jordbrukslandskapet innehåller spår av vår
historia och bidrar till artrikedom), värdet i landskapsupplevelsen,
visade att beslut om ändrad användning av jordbruksmark
värdet i att den gör utflyktsmål och rekreationsområden tilloftast styrdes av att kommunerna var ägare till marken och av
externa intressens efterfrågan på specifik mark. Det långsiktiga gängliga och värdet av att jordbruksmarken är del av ekosystemet
(bidrar till återföring av näringsämnen, utjämning av vattenperspektivet på hushållning med mark, som lagstiftningen
flöden och minskad översvämningsrisk, pollinering med mera).
kräver, fanns inte.
I arbetsmaterialet beskrivs också en enkel metod för uppI sina översiktsplaner hade många kommuner skrivit in MB
skattning av de olika värdeområdenas betydelse.
3:4 eller liknande formuleringar som sin policy, men denna
– Vi vill att jordbruksmarken ska komma med i diskussionen
fick inte genomslag i praktiken.
och ses som den resurs den är. När man bygger på jordbruksJordbruksverket kunde också konstatera att kommunerna
mark så ska man veta vad det är man väljer bort. Bristande
ofta inte vet vilka värden som jordbruksmarken har och hur
kunskap om betydelsen av jordbruksmarkens värden medför
dessa kan viktas mot ett intresse av ändrad markanvändning.
även bristande kunskap om vilka möjligheter som finns till
– För att uppfylla kraven i MB 3:4 måste kommunerna
utveckling i kommunen, säger Sofi Sundin.
besvara frågorna; Var finns jordbruksmarken? Är den brukTänk efter före, är ett budskap från projektet.
ningsvärd? Vad är ett väsentligt samhällsintresse? Varför kan
inte det väsentliga samhällsintresset lokaliseras på annan mark
Text: Bitte Nord, frilansjournalist
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Hållbar design
Saferoad Smekab producerar och marknadsför
produkter för avspärrning, cykelmiljö och möblering i
offentlig miljö. Vi drivs av att skapa säkra, funktionella
och bekväma miljöer där människor färdas och
vistas. Våra produkter som är gjorda för att tåla daglig
användning utgör idag ett naturligt inslag i stadsoch parkmiljöer runt om i Skandinavien. Vi erbjuder
stilrena kvalitetsprodukter med hög funktionalitet.
Hållbar design med svensk tillverkning.
saferoadsmekab.se
Saferoad Smekab AB Box 12160, 291 12 ÖNNESTAD
Cajsa Wargs hus och Kungsstugan i Wadköping.
STADSBYGGNAD 6 · 2015

23

TEMA KLIMAT & VATTEN

Yellowknife vänder
utmaningar till styrkor
Under en av Yellowknifes nedlagda guldgruvor ligger det så mycket arsenik att det kan döda
världens befolkning fem gånger om. Men ovan mark arbetas det flitigt med att bli ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt samhälle – med imponerande resultat!
Det engelska namnet Yellowknife kommer från att ursprungsfolket Dene handlade med koppar på platsen. Dene-folket i sin
tur kallade platsen Somba Ké, ”där pengarna finns”, och det
var otvivelaktigligen sant under flera hundra år. Men när de
sista stora guldgruvorna stängde, försvann också de stora
intäkterna. Kvar fanns stora miljöpåverkade områden runt
gruvorna i en av de mest energislukande orterna i Kanada. En
energiinventering som gjordes 2004 visade att en Yellowknifebo producerade 76 procent mer växthusgas än genomsnittet och
att över 90 procent av energin kom från fossilt bränsle. Det var en
ohållbar situation. Hur skulle man ha råd att betala stadens
underhåll och drift utan att öka skatterna och riskera utflyttning?
HÅLLBARHET FÖR EKONOMISK ÖVERLEVNAD

Kanadensisk miljöpolitik har länge definierats av den konservative premiärminister Harper, från olje-, och gasprovinsen
Alberta. Under hans administration lämnade Kanada Kyotoprotokollet. I våras blev Kanada sist att lämna in sitt åtagande
inför klimatkonferensen i Paris, flera månader efter deadline,
och i juni bidrog Kanada till ett kraftigt urvattnat klimatlöfte
från G7. Tysklands förbundskansler Merkel ville ha ett löfte
om en kraftig minskning av fossila bränslen till 2050. Kanada
och Japan fick istället igenom ett totalstopp av fossila bränslen,
men inte förrän 2100. Harpers ekonomiska politik bygger på
att öka nivåerna av växthusgas de närmaste decennierna, bland
annat genom utvinning av Albertas tjärsand, världens fjärde
största oljekälla. Detta ska sedan betala för framtidens

24

STADSBYGGNAD 6 · 2015

teknologi och arbetstillfällen. Politikerna i norra Kanada har
inte den lyxen. För dem är omedelbar hållbar utveckling, den
enda ekonomiska utvägen. Provinserna Yukon och Nunavut
och Northwestern Territories (NWT), där Yellowknife ligger,
är inte kopplade till elnätet i söder. I Nunavut finns det inte
ens ett elnät, 99 procent av energin kommer från dyr diesel.
I Yellowknife, en stad med 20 000 invånare, var energikostnaden
2011 drygt 759 miljoner SEK! Staden ligger 40 mil söder om
Polcirkeln men vintrarna blir extremt kalla. När medeltemperaturen på vintern är under minus 40 behöver ledningsvattnet
värmas upp till 1–2 grader och cirkuleras för att inte frysa.
Sedan gruvindustrin så gott som dött ut är stadens huvudnäringar offentlig administration, skola och sjukvård (36.4
procent), handel (12.4 procent) och transport/lagerdepåer (9.3
procent). Allt kostar energi men det produceras inte tillräckligt.
PRISBELÖNT UTVECKLING

Yellowknifes enda alternativ var att effektivisera energianvändningen och att hitta nya, alternativa energikällor. Tidigare
hade man fått råd av konsulter som utgick från förutsättningarna i södra delen av landet, men den här gången skräddarsyddes
planen av konsulter som bodde och verkade i norr. De icke
vinstdrivna organisationerna Arctic Energy Alliance (AEA)
och Ecology North deltog i samarbetet tillsammans med
näringsliv och framförallt stadens invånare. Under tre år hölls
fullsatta möten, workshops, telefonenkäter, diskussionsforum på kommunens hemsida som gav både nya idéer och
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skapade konsensus och förankring hos invånarna. Resultatet
blev Utvecklingsplanen för smart tillväxt, en 50-årsvision,
byggd kring 10 principer som ska implementeras i alla beslut
som görs i staden, på alla områden och alla tidsperspektiv.
Specifikt för energiförbrukningen utvecklades sedan Planen för
samhällsenergi (CEP). Målet var att minska växthusgasutsläppen med 20 procent över 15 år men redan efter fem år
hade staden Yellowknife minskat utsläppen med 34 procent
och invånarna med 6 procent. Ändrade konsumtionsmönster
och vanor, ny byggnadstandard för nya hus, pelletsbrännare
för att värma idrottsanläggningar och offentliga byggnader,
ett spillvärmesystem och övergång till LED i gatubelysningen,
gav en kraftig förändring och vinst. Varje CEP-investering har
gett en genomsnittlig avkastning på 22 procent. Yellowknifes
planer för hållbar utveckling har vunnit priser, bland annat
från Kanadas kommunförbund, varje år sedan 2008.
FRAMTIDEN

Yellowknifes energikostnader är fortfarande för höga och nu
behöver man hitta alternativa energikällor. En plan var att
utnyttja värmen på nära två kilometers djup i den nedlagda
Con Mine. Där är temperaturen 30–40 grader året om. Det
skulle kunna ge en effekt på 30 Mw och värma upp alla
centrala byggnader. Tyvärr är det just nu för dyrt att bygga de
nödvändiga uppvärmningsutrymmena nere i gruvan för att
alternativet ska vara lönsamt men man har fortfarande planer
på att utnyttja den enda Mw som man kan få ut redan idag, för
att värma vattenledningarna billigare än nu. En annan idé är att
utvinna energi från avloppssystemet. Man experimenterar också
med central kompostering för att kunna minska soptippen som
både tar dyrbar mark och ökar växthusgasutsläppen.
Borgmästare Heyck sprider flitigt lärdomarna från Yellowknifes hållbarhetsutveckling. De har lärt sig hur framgångsrikt
man kan arbeta med lokala aktörer, vilket både håller kostnaderna nere under pilotstudier, och ger en direkt och grundlig
utvärdering av föreslagna projekt. De har lärt sig att det lönar
sig att undersöka hållbarhetstanken i varje aspekt av stadens
drift; service, personal, underhåll, och tillgångar. Och de har
lärt sig vikten av att vara proaktiv. Att själv ta kontroll över
utvecklingen, på ett skräddarsytt sätt, innan det är försent.
HÅLLBAR UTVECKLING RUNT SVENSKA POLCIRKELN

som drivkraft för en hållbar utveckling. Övertorneå var första
medlem i Sveriges Ekokommuner (Sekom). Norrbottens läns
landsting blev första samordningsregion för EU:s Borgmästaravtal (COM) 2014. COM ska hjälpa kommuner med strategisk
planering och uppföljning av sitt energi-, och klimatarbete. De
som ansluter sig lämnar in en SEAP (Sustainable Energy
Action Plan) och av de 50 svenska orter som hittills gjort det,
ligger åtta i Norr- och Västerbotten. I Gällivare och Kiruna
pågår ett samarbetsprojekt mellan kommunerna, näringslivet
och Luleå Tekniska Universitet. Inom projektet Attract
(Attractive Sustainable Habitats in Cold Climates) byggs
bland annat världens nordligaste passiva hus, en teknologi
som kommer vara av intresse för städer i alla kalla klimat. I
Jokkmokk arrangeras varje år Jokkmokk Winter Conference
(JWC) om hållbar utveckling och social innovation. Årets
upplaga hette Communicating Energy and Climate Science:
Delivering Benefits to Northern Communities.
Text: Anna Larsson Berke, frilansjournalist

FAKTA/ ARSENIKPROBLEM
Under gruvan Giant Mine ligger det 237 000 ton arsenik, en
kvarleva från guldutvinningen före 1940. Eftersom arsenik
är vattenlösligt och Yellowknifes vattendrag är kopplade till
resten av Nordamerika, ska nu lagret frysas och hålla det nedfryst i evighet – en kostnad på cirka 13 miljoner SEK om året.

FAKTA/ YELLOWKNIFES 10 PRINCIPER
BYGGER PÅ ATT ALLA BESLUT SKA FRÄMJA:
Samarbete i samhället, Rättvis och skälig fördelning av kostnader och tillgångar, Platsskapande, Boende för alla olika gruppers behov, Friluftsområden, Ombyggnad, återinvestering och
omläggning av stadsmiljön för att använda mark och byggnation effektivt, miljövänligt och ekonomiskt, Kollektivtrafik och
cykel, Grön energi och Samarbete inom regionen NWT.

Även i Sverige utnyttjas utmaningarna i de nordliga orterna
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– Ett runt hus är lite undflyende. Det tar inte så stor plats.
Respekterar att träden och det gröna är huvudsaken.
Gert Wingårdh

Orangeriet i Borås –
inspirerar till hållbarhet
– Orangeriet känns som en väldigt inspirerande plats och jag ser Borås som en föregångare i
arbetet för ett mer hållbart samhälle. Det sa konsumentminister Per Bolund när han den 5 juni
invigde Orangeriet, Borås Stads nya mötesplats med hållbarhet i fokus.

26

STADSBYGGNAD 6 · 2015

heten, och det var oklart vem som skulle ansvara för
organisationen. Först våren 2011 togs ett politiskt initiativ
som innebar ett omtag. Idén om ett glashus i Stadsparken
kombinerades med tankar om nya arbetssätt för att nå ett
hållbart Borås, utifrån ett helhetsperspektiv med de sociala,
ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar
utveckling väl tillgodosedda och integrerade.
ENERGIEFFEKTIVT

Orangeriet är en rund glasbyggnad, cirka 600 kvadratmeter stor. Väggarna är sex meter höga, fördelade på tre
tvåmetersfönster på höjden. Fönstren ramas in av bränt
ekträ som svartnat av sot. Nästan hela fasaden består av
skjutdörrar så att halva bottenvåningen kan öppnas.
Byggnaden är ritad av Wingårdhs arkitektkontor.
– Ett runt hus är lite undflyende. Det tar inte så stor plats.
Är det dessutom mörkt försvinner det in i trädens skuggor.
Respekterar att träden och det gröna är huvudsaken.
Så beskriver arkitekt Gert Wingårdh tanken bakom
huset. På insidan är återbruk ett signum för Orangeriet.
Omkring 35 procent av inredningen är återanvänd. Möbler
som en gång köpts in av Borås Stad men som inte längre
används har klätts och lackats om. I övrigt består inredningen av begagnade möbler och nya miljömärkta möbler.
Belysningen i Orangeriet består av LED och lågenergilampor, belysningen är styrd med både närvaro- och dagsljussensorer för att vara så energieffektiv som möjligt.
Styrningen förhindrar att belysningen är igång i onödan.
Små dekorationslampor hänger i taket, vardera lampa har
en effekt på 1,8 W, dessa lyser även nattetid.
Trots att Orangeriet är ett glashus klarar det byggnormen
gällande energianvändning. På taket är solceller installerade,
vilka beräknas bidra med omkring 6000 kwh/år. Elen
används direkt i fastighetens verksamhet, kök, belysning
med mera. Uppvärmningen sker med fjärrvärme och de
månader som huset har ett kylbehov sker det med fjärrkyla.
Huset är också utrustat med solavskärmning som fälls ner
automatiskt vid soligt väder, för att förhindra att temperaturen
i huset blir för hög.
ROLIG PARKMILJÖ

Orangeriet är centralt beläget i Stadsparken. Här kan man bland
annat äta och fika ekologiskt, titta på utställningar om hållbarhet
och delta i olika aktiviteter. Borås Stads konsumentrådgivare
och energi- och klimatrådgivare finns också på plats i huset, för
att ge goda råd till kommunens invånare.
Orangeriet är tänkt att vara en träffpunkt mellan invånare,
politiker, kommunens förvaltningar, näringsliv, föreningar och
organisationer. En plats för samtal om stadsutveckling, miljö
och framtidsfrågor. Men när projektet drog igång för nästan tio
år sedan var det långt ifrån självklart att detta skulle fylla huset.
Våren 2006 utlystes en arkitekttävling om ett glashus i
Stadsparken. Tanken var att genom detta hus få människor i
olika åldrar och med olika intressen att hitta vägar in i parken
sommar som vinter och under en större del av dygnet. Parken
skulle därmed bli en tryggare plats att vistas på. När arkitekttävlingen var klar fanns det dock ingen bärande idé för verksam-

Utanför Orangeriet har ytterligare satsningar gjorts för
att skapa en trygg och rolig parkmiljö. Dansbana, isbana
och utomhusscen möjliggör aktiviteter året runt. Bredvid
Orangeriet finns också en stor lekplats sedan två år tillbaka.
Denna togs fram genom en unik demokratisk process. Tre
arkitektbyråer ritade var sin lekplats. Sedan fick Borås barn
gå till valurnorna, precis som vid ett riktigt politiskt val, och
rösta på vilken lekplats de ville se förverkligas i stadsparken.
Invigningen av Orangeriet sammanföll med Världsmiljödagen den 5 juni, vilket konsumentminister Per Bolund
tyckte var extra roligt.
– Jag vet att Borås arbetar med en vision inför år 2025.
Jag hoppas att vi kan ses igen om tio år och säga till
varandra: ”Ja, vi gjorde det, vi var med och började skapa
ett mer hållbart samhälle!”
Text: Tobias Henning, kommunikatör Orangeriet
Foto: Tobias Guldstrand, Isak Sandin, Tobias Henning
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Svensk geoprocess
banar väg för ökad
geodataanvändning
Snabb tillgång till aktuella och enhetliga geodata samt enhetliga referenssystem kan göra stor
skillnad. Det kan exempelvis betyda skillnad mellan liv och död och innebära att ekonomiska
förluster i samband med katastrofer och samhällskriser blir mindre omfattande. Med enhetliga
geodata och referenssystem effektiviseras också många samhällsprocesser som exempelvis planarbete, fastighetsbildning, bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande.
Det här är något som samverkansprojektet Svensk geoprocess har tagit fasta på och arbetar för
att starkt bidra till.

Svensk geoprocess skapar förutsättningar för effektivare krisarbete. Foto: Göran Malm/Malm Reklam & Bild

– Nyttan med resultatet av det arbete som bedrivs inom Svensk
geoprocess uppkommer i hela samhället. Vi riktar framför allt
in oss på att stödja samhällsbyggnadsprocessen med harmoniserade grunddata och det kommer i sin tur att få positiva
effekter för medborgare, offentliga organ och företag. Handläggning blir effektivare och myndighetsutövning mer rättssäker. Dessutom blir det enklare att utveckla smarta tjänster
och appar med geodata, säger Marianne Leckström, SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting).
Enhetliga geodataspecifikationer bidrar även till effektivisering av processerna vid insamling, lagring och tillhandahållande
av geodata och möjliggör ännu mer lättanvända kartprodukter
och tjänster för slutanvändarna. Dessutom minskar risken för
dubbelarbete.
– Det arbete som görs inom Svensk geoprocess är inte
bara viktigt för Lantmäteriet och Sveriges kommuner utan
i förlängningen är det viktigt även för vår omvärld och alla
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brukare inom samhällsbyggnadsprocessen, säger Anders
Sandin, chef för Lantmäteriets Geodatadivision.
SAMVERKANSPROJEKTET SVENSK GEOPROCESS

Samverkansprojektet som startade 2011 drivs av Lantmäteriet
i samverkan med SKL samt representanter från Sveriges
kommuner. Medverkan sker också från andra statliga myndigheter, systemleverantörer och konsulter.
Projektet har två viktiga huvuduppdrag:
 Att utarbeta enhetliga geodataspecifikationer och ge förslag
på nya och förändrade samverkansformer för nio utvalda
geodatateman: Flygbild/Ortofoto, Hydrografi, Markanvändning/Marktäcke, Markdetaljer, Laserdata/Höjdmodell, Väg/
Järnväg, Byggnad, Adress samt Stompunkter.
De utvalda temaområdena ska efter behov kunna kombineras
med varandra och med fastigheter, rättigheter och bestämmelser

och planer till olika kartsammanställningar
samt harmoniera med övriga nationella
geodata.
 Att stödja och påskynda kommunerna
och övriga berörda myndigheter i deras
införanden av de enhetliga referenssystemen i plan och höjd, Sweref 99 och
RH 2000.
I ett regeringsbeslut 2013-10-03 anges
att Svensk geoprocess till senast den
1 juli 2016 ska ha överenskomna nationella
enhetliga geodataspecifikationer fastställda
för de utvalda geodatatemana och ha
bidragit till att alla kommuner då ska ha
infört de enhetliga referenssystemen.
MÅNGA FAKTORER PÅVERKAR

Det är nu viktigare än någonsin att reda
ut den begreppsförvirring som råder kring geodata och skapa
förutsättningar för en effektivare samhällsbyggnadsprocess.
Utvecklingen inom IT- och tjänsteområdet har gått mycket
snabbt framåt de senaste åren. Användarna av geodata blir
allt fler och nya användningsområden uppstår. Medborgarnas
och företagens förväntningar på en effektiv e-förvaltning ökar
vilket också ger upphov till nya krav. Användarna efterfrågar
en snabb och rättssäker service och vill ha enkel åtkomst till
aktuella geodata. Det har tidigare inte funnits någon gemensam datastandard vilket samverkansprojektet nu råder bot på.
UTVALDA GEODATATEMAN

Arbetet med att specificera de utvalda geodatatemana har
redan idag kommit långt. Fem av temauppdragen har avslutats
och de fyra återstående beräknas vara klara våren 2016.
Stort fokus läggs på kvalitet, standarder och åtkomst. När
resultaten används bidrar de till att producenter och användare
kan effektivisera sin geodatahantering, bland annat möjliggörs
leveranser av enhetliga geodata oavsett administrativa gränser.
I arbetet ingår att beskriva hur samverkan avseende insamling,
lagring och tillhandahållande bör gå till.
Specifikationerna följer standarden SS-EN ISO 19131:2008,
”Geografisk information – Specifikation av datamängder” som
bygger på både internationella och svenska standarder. När väl

specifikationerna är framtagna för
varje utvalt geodatatema vidtar
sedan ett arbete med att ensa
och kvalitetssäkra innehållet samt
att genomföra tester för att säkerställa
att de är möjliga att realisera.
VAD HÄNDER SEDAN?

När samverkansprojektet Svensk geoprocess
har slutfört sitt uppdrag överlämnas resultaten
till mottagarledet som benämns Samverkan
Svensk geoprocess. De områden som ingår är
Bild/Höjd, Topografiska data och Geodetisk
infrastruktur. Ett nätverk med personer från
Lantmäteriet, kommunerna och övriga berörda
myndigheter driver gemensamt arbetet. Lantmäteriets
samordningsroll inom geodataområdet fungerar som nav för
arbetet som ska vara väl integrerat i ordinarie verksamheter
inom berörda organisationer.
Samverkan Svensk geoprocess omfattar hela geodataförsörjningen – insamling, lagring och tillhandahållande – och
arbetet ska bedrivas sammanhållet i samverkan. Exempel på
uppgifter som ingår är att förvalta och vidareutveckla
geodataspecifikationerna och samverkansformerna, ge support,
råd, stöd och utbildning samt samordna, stödja, påskynda och
följa upp införandeinitiativ runt om i landet.
– Att gå över till standardiserade geodata kan innebära
stora förändringar. Det krävs många olika överväganden och
det blir naturligtvis även en kostnadsfråga. Men när man
använder geodata som inte är standardiserade är det samtidigt
förenat med vissa ”dolda” kostnader som man kanske inte tar
med i beräkningen. Enhetliga geodata underlättar bland annat
samutnyttjande av system och rutiner, ger mer lättanvända
produkter och tjänster och innebär en långsiktig samhällsekonomisk vinst, säger Pär Hedén, chef för enheten Geografisk
information inom Lantmäteriets Geodatadivision.
SAMVERKAN HAR GETT FRAMGÅNG

Anders Sandin är mycket nöjd med det resultat som projektet
Svensk geoprocess hittills har levererat.
– Vi kommer att hinna gå i mål med framtagningen av
geodataspecifikationerna till utsatt tid. Men när det gäller
införandet av de enhetliga referenssystemen når vi inte riktigt
STADSBYGGNAD 6 · 2015
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Pär Hedén:
– Enhetliga geodata ger mer lättanvända produkter och tjänster och
innebär en långsiktig samhällsekonomisk vinst, säger Pär Hedén, chef
för enheten Geografisk information
inom Lantmäteriets Geodatadivision. Foto: Britt-Louise Malm

Marianne Leckström, SKL:
– Det är fantastiskt roligt att
möta alla kompetenta och
engagerade medarbetare i
kommunerna och på Lantmäteriet. Utan dem hade projektet aldrig kunnat genomföras,
säger Marianne Leckström,
SKL. Foto: Ellen Kraft

fram. Naturligtvis har det varit roligt om alla
kommuner hade hunnit gå i mål vid nästa
halvårsskifte, men man får ha respekt för att
vissa små kommuner inte har mäktat med detta
ännu. Projektet är ändå mycket framgångsrikt
och det är tack vare SKLs och kommunernas
medverkan. Samverkansarbetet inom Svensk
geoprocess har banat väg för samarbete kring
nya frågor som exempelvis öppna data. Utan
harmoniserade och standardiserade geodata kan
man inte heller få den effekt man önskar med
öppna data, säger Anders Sandin.
ENHETLIGA REFERENSSYSTEM

Anders Sandin:
– Lantmäteriet har ansvar för
att geodataspecifikationerna
och det stora arbete vi har
lagt ner inom projektet inte
resulterar i en ”hyllvärmare”
utan implementeras hos Lantmäteriet och kommunerna,
säger Anders Sandin, chef för
Lantmäteriets Geodatadivision. Foto: Britt-Louise Malm

Allan Almqvist, Malmö Stad:
– Svensk geoprocess är ett
lyckat harmoniseringsprojekt,
men nu börjar det tuffa arbetat
för alla aktörer att implementera specifikationerna så att
vi når de önskade effekterna,
säger Allan Almqvist, senior
advisor vid Malmö stadsbyggnadskontor. Foto: Britt-Louise Malm
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Lantmäteriets stöd till kommuner och myndigheter i samband med deras övergång till de
nationella referenssystemen startade redan för
tio år sedan. Stödet intensifierades i och med
Svensk geoprocess. Arbetsgruppen för ERS,
Enhetliga referenssystem, som bildats inom
projektet består av deltagare från Lantmäteriets
geodesienhet, division Fastighetsbildning och
de regionala geodatasamordnarna samt ett antal
kommunexperter. I gruppens uppdrag ingår att
påskynda och stötta kommunerna i deras
införanden.
Den första september i år hade 276 kommuner infört referenssystemet i plan, Sweref 99,
och 176 hade infört referenssystemet i höjd, RH
2000. Bedömningen är att sex kommuner inte
hinner införa referenssystemet i plan innan den
1 juli 2016 och 62 kommuner inte hinner införa
referenssystemet i höjd till nämnda datum.
Av 38 berörda myndigheter har 32 infört
referenssystemet Sweref 99 och 13 av 18 berörda
myndigheter har infört referenssystemet RH
2000. Bedömningen är att fyra av dessa
myndigheter inte hinner införa referenssystemet
i plan före utsatt datum och att tre myndigheter
inte hinner införa referenssystemet i höjd.
Tre olika demomiljöer presenteras på Svensk

geoprocess hemsida www.lm.se/svenskgeoprocess. De innehåller olika kombinationer och
typer av geodata från olika geografiska områden
och terrängtyper.
– Tanken är att dessa ska ge inspiration till
samhällets aktörer hur man kan kombinera och
använda olika typer av geodata. I Malmö och
Karlstad där vi har kommit lite längre med
användningen av geodata vill vi visa på att
nyttan är stor om man har bra ordning på sina
geodata, säger Allan Almqvist, senior advisor
vid Malmö stadsbyggnadskontor.
Under hösten lanseras den tredje geodatademon
”Samhällsbyggnadskartor geodatademo” över
olika geografiska områden: Malmö, Bollnäs och
Karlstad. Den innehåller förslag på så kallade
Samhällsbyggnadskartor, det vill säga förslag på
varianter av kartsammanställningar som behövs
inom samhällsbyggnadsprocessen.
BRA GRUND ATT BYGGA VIDARE PÅ

Allan Almqvist anser att Svensk geoprocess är
det viktigaste projekt som kommunerna och
Lantmäteriet har arbetat med på väldigt länge.
– Projektet är mycket lyckat och vi har hållit
leveranstiderna. Men om vi ska lyckas fullt ut
måste nu Lantmäteriet, kommunerna och
systemleverantörerna ta vid i nästa fas som
handlar om implementering av specifikationerna
i sina verksamheter och system. Projektet har
lagt en bra grund att bygga vidare på. Harmoniserade geodata banar även väg för öppna geodata
och den digitalisering som pågår inom plan- och
byggprocessen. Enhetliga referenssystem och
enhetliga geodataspecifikationer är vårt bidrag
till ett ökat bostadsbyggande, säger Allan
Almqvist.
Text: Britt-Louise Malm, kommunikatör Lantmäteriet
Fotnot: Samverkansprojektet Svensk geoprocess hemsida
www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess/

Fotograf Stefan Christophs

Stadsbyggnadsdagarna 2016
Processer för hållbart stadsbyggande
9-10 februari 2016 i Södertälje
ANMÄL DIG SNARAST SÅ ATT DU INTE MISSAR ÅRETS STADSBYGGNADSDAGAR
Inbjudan med färdigt program har skickats ut i november tillsammans med anmälan.
Bevaka att du fått den!
Om inte – så kolla på www.skt.se
Ur programmet:
- Mänskliga möten och stadsutveckling
- Utmaningar med förtätning
- Gatan - ett multifunktionellt rum
- Omvärldsspaning och nätverkande!
Lokal: Stadshuset i centrala Södertälje.
Stadsbyggnadsdagarna riktar sig till Dig som arbetar med eller är intresserad av stadsplanering, arkitektur,
trafik, hållbarhet och samspelet mellan dessa områden.
Hur planerar vi för framtidens stad? Vilket stadsliv är vi med och skapar? Dagens städer står inför
mångfacetterade utmaningar. Det inkluderar såväl frågor om byggd miljö som sociala, ekonomiska,
politiska, kulturella och miljömässiga frågor - problem och möjligheter som samhällsplanerare förväntas
lösa på ett hållbart sätt.
Under Stadsbyggnadsdagarna tar vi upp intressanta aspekter på bland annat hållbara beslutsprocesser,
utmaningar vid förtätning av städer, social hållbarhet och den mångfunktionella gatan.
Ta chansen att nätverka, träffa de som arbetar med samma frågor som Du själv, lyssna på intressanta
föredrag och få ny kunskap. Här bjuds möjligheter till diskussion och inspiration!
Välkommen till Södertälje!
Svenska Kommunal-Tekniska föreningens kommittéer för;
·
Hållbar samhällsbyggnad
·
Stadsbyggnad
·
Trafik
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Fem skäl för Göteborg att stoppa ett
onyttigt, otidsenligt
och oönskat projekt
Göteborg behöver bättre struktur och kapacitet för kollektivtrafiken.
1999 bestämde stadens ledande politiker i ett snabbt men
dåligt underbyggt beslut att en tågtunnel skulle bli lösningen
för pendeltågen. Man anar att besluten om tågtunnlar i såväl
Stockholm som Malmö av ”bypolitiker” sågs som att det skulle
bli rättvist att också Göteborg skulle få en tunnel. Så rullade
projekt Västlänken – en åtta kilometer Iång tågtunnel för
pendeltåg med tre stationer i centrala stan – igång. Ett
politikerdrivet projekt.
Nu visar en ny rapport (2015:8) från SOM-institutet att
motståndet ökar och att majoriteten Göteborgare är emot
Västlänken.
FÖRBÄTTRING ENDAST FÖR EN BRÅKDEL

I Stockholm är kollektivresandet dubbelt mot i Göteborg. För
att Göteborg ska bli ett fungerande expansivt regioncentrum
måste kollektivresandet öka.
Hållplatsen i Haga är idag en av de minst använda i centrala
staden. Trots en investering på 4–5 miljarder för att bygga en
station Haga är det bara 0,7 procent av Hagaresenärerna som
får en tidsvinst. Göteborgs stad och Trafikverket kommer
genom ”målbild” fram till att 20 000 resenärer ska använda
stationen. För att komma till sådana omvälvande siffror ritar
man kartor som fångar in resenärer med gångavstånd 800
meter fågelvägen till närmaste uppgång. Det betyder i
praktiken att man räknar med att passagerare ska gå i upptill
15 minuter, korsa vallgraven (simmande??) och bortse från att
de passerar flera stråk med snabbare kollektivtrafik. All denna
tillströmning ska ske i en stadsdel där allt utom en parkeringsplats redan är utbyggt.
Ett honnörsord som ofta används är ”regionförstoring”.
Här förutsättes Västlänken vara ett fundament för tillväxt och
regionutveckling. Politiker, informatörer och PR-byråer
försummar dock att berätta att restider och tillgänglighet för
regioninvånarna bestäms av kapacitet och hastighet på samma
järnvägsnät som finns idag. Regionförstoring åstadkoms endast
genom att förbättra ute i det förgrenade nätet, inte under jord
i Göteborg.
Västlänken ingår som en del – den absolut mest omfattande
– i Västsvenska paketet, en infrastruktursatsning för 34
miljarder. Dock tar Västlänken 20 av de 34 miljarderna.
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Övriga ej ifrågasatta delar är Marieholmsförbindelsen samt en
ny Hisingsbro.
Trafikverket har trots tidigare löften vägrat att lämna ut
kalkylen för granskning. Det förstärker naturligtvis misstron
mot projektet. Man gömmer sig bakom att inte avslöja prisnivån för entreprenörerna. Självklart är det entreprenörerna
som sitter med kalkylkompetensen och aldrig skulle använda
en siffra från 2009 som anbud till en entreprenad som ska
utföras under 2020-talet.
När det gäller finansieringen har politikerna genom trängselskatten funnit en inkomstkälla utan begränsning. Intäkten
löses utan att de behöver brottas med kommunal budget och
höjda skatter oavsett hur projektet utvecklas.
Stiger anläggningskostnaden kan man lätt höja debiteringen
vid vägportalerna med några kronor varje år eller välja att
förlänga uttagsperioden.
Men Riksrevisionsverket vet bättre. I en rapport från
verket redovisas med skärpa vilka investeringar som krävs för
att målsättningen med trafikökningen ska uppnås. Riksrevisionsverket visar att det krävs investeringar på ytterligare
35 miljarder kronor för att åstadkomma den förstärkning av
infrastrukturen som politikerna ger sken av att kosta 20
miljarder. RRV påvisar också att samhällsnyttan är negativ.
VÄSTLÄNKEN MISSAR HELA HISINGEN

Göteborgs behov av en ny struktur för kollektivtrafiken motverkas av Västlänken. På Hisingen växer ett helt nytt regioncentrum fram på orörd hamnmark. Där kunde en pendelstation ha behövts.
Göteborgs spår- och busstrafik har en akilleshäl. I Brunnsparken mitt i centrum strålar alla tunga linjer samman med
infarkt som följd. Lösningen heter Operalänken som avlastar
centrum och ger Södra Älvstranden högklassig kollektivtrafik.
Denna viktiga sträcka kan dock inte byggas förrän Västlänken
är klar och tar då hand om hela det resandebehov som Trafikverket tror ska komma till Hagastationen.
Västlänken har alltså beslutats utan en analys av helheten
och utan den strukturplan för all kollektivtrafik som behöver
arbetas fram.
VÄSTLÄNKEN, ETT HÖGRISKPROJEKT

En av de viktiga framtidsfrågorna är höghastighetstågen. Idag

finns inga förslag för hur de framtida höghastighetstågen Oslo
– Köpenhamn och Göteborg – Stockholm ska angöra Göteborg.
Företrädare för Trafikverket har lättfärdigt avfärdat frågan
med ”de ska gå i västlänkstunneln”. Ska tåg byggda för 320
kilometer i timmen stå och vänta i tio minuter bakom lokaltågen vid tre stationer?
Tunneln innebär elva tekniskt utmanande växlingar mellan
lera och berg. Vid byggandet av exempelvis pendeltågstation
Haga ska en 220 meter lång och 80 meter bred grop med
djupet 30 meter spontas in och schaktas ur i Göteborgslera
som har ett djup till berg på 60 meter. Ett hål stort som
Globen. Denna schaktgrop ligger dessutom under Rosenlundskanalens nivå och med omgivande kulturhistorisk bebyggelse
och befästningsanläggningar. Mer riskfyllt projekt finns inte.
LEDANDE POLITIKER: ” VI SKITER I VAD DE TYCKER ”

Det politiska läget för projekt Västlänken är att det råder
fullständig enighet bland alla de stora partierna.
De ledande partiernas företrädare uppvisar en teflonattityd
mot alla invändningar. När 10 000 demonstrerar rycker man
bara på axlarna. Vid folkomröstningen i valet 2014 om
trängselskatten kunde göteborgarna rösta och sade med stor
majoritet nej. Kranskommunernas invånare, som till största
delen betalar skatten, fick däremot inte ge uttryck för sin
mening. Trots det blev det ett kraftigt nej. Politikerna envisas
med ett krampaktigt fasthållande vid att allt är beslutat och
lögnen att det inte går att förändra. Tveksamhet till Västlänken förekommer naturligtvis bland partiernas gräsrötter.
En tung politiker yttrade sig inför moderaternas regionstämma
ödmjukt med ”Vi skiter i vad de tycker”.
En annan intressant politisk taktik är att Trafikverket
ensidigt klassat ett regionalt reseprojekt som riksintresse.
Därmed kan Länsstyrelsens ledning köra över de egna tjänstemännens yttrande om kulturhistoriska och miljömässiga
irreversibla skador med beslut om att ”riksintresset järnväg
är viktigare än riksintresset kulturmiljö”.
Opinionen i Göteborg är i mycket stor omfattning oroad
av de stora ingrepp som kommer att göras under tio års tid.
Trafikproppar utspridda över hela staden och avverkning av
många hundra parkträd i det i övrigt oberörbara Alléstråket.
Ett trafikinferno kommer att skapas vid nuvarande Centralen,
vid Haga, vid Järntorget och i det viktiga Evenemangsstråket
med Scandinavium, Mässan och Liseberg. Centrumhandeln
förtvinar i ett decennium.

Samtidigt ska det i tunnelområdet anläggas påfarter till Nya
Hisingsbron och nedgrävning och överdäckning av riksväg 45
med trafikplatser. Dessa omfattande störningar kommenterar
ansvariga i kommun och Trafikverket med att de inte alls
kommer att påverka centrumhandel eller tillgänglighet till
staden och Centralen området.
Trafikverket talar med kluven tunga. I beräkningarna för
förbifart Stockholm, där intresset ligger på att visa liten miljöstörning från biltrafiken antas att denna långsiktigt har noll
eller ringa koldioxidutsläpp. I Västlänksprojektets beräknas
bilarnas koldioxidutsläpp till dagens nivå för då blir tåg i tunnel
gynnsammare. En mycket, för att komma från en myndighet,
förvånande förmåga att vända kappan efter vinden.
SLUTSATSER

• Opinionen mot Västlänken växer stadigt för varje år
• Kollektivtrafiken behöver tunnlar under älven till Hisingen
istället
• Höghastighetstågen kräver egen stationslösning eftersom
de inte samverkar med Västlänken
• Strukturplan för den framtida kollektivtrafiken saknas
• Planeringen behöver stoppa ett år för oberoende granskning
av Västlänken och alternativen
Jan-Ove Nilsson
Civilingenjör Samhällsplanering

HÅLLER DU MED ELLER HAR DU ANDRA ÅSIKTER?
HÖR AV DIG PÅ STADSBYGGNAD@SKT.SE OM DU VILL
PUBLICERA EN DEBATTARTIKEL.
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NOTISER

Att vara chef och ledare inom
kommunalteknik är otroligt roligt!
Och det är en stor utmaning! Utifrån politiskt strategiska mål, tillsammans
med engagerade medarbetare och i dialog med kommuninvånarna ska vi
deltaga i att bygga det goda samhället. Det är ett långsiktigt arbete, där
resultaten ofta syns först efter 10 – 15 år. Samtidigt är det val vart 4:e år och de
politiska strategiska målen kan omprövas efter en valperiod. Medarbetarna är
attraktiva på arbetsmarknaden och rörliga. Kommuninvånarna vill se resultat
NU.
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har en Chefskommitté. Vi i
kommittén tycker att vi har ett viktigt uppdrag och vill veta hur vi bäst kan
arbeta tillsammans med dig och ta tillvara dina intressen. Vi har i höst gått
ut med en enkät/utvärdering. Om du har missat att svara och har tankar och
förväntningar på Chefskommittén eller skulle vilja vara med i kommitténs
arbete, så dra dig inte för att kontakta undertecknad.
För mig är samtalet väldigt viktigt i mitt arbete som stadsbyggnadsdirektör
i Västerås stad och som ordförande för KT:s Chefskommitté. Samtalet har
bara blivit viktigare med åren.

C Dialogen med politiken. Jag har fått en ny ordförande efter i stort sett varje

val. Jag har arbetat som stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad i över 8 år,
vilket har inneburit 3 olika ordföranden representerande 3 olika partier. Jag
och min ordförande måste kunna samtala med varandra.
C Dialogen med medarbetarna. De är många, kunniga och kreativa och de är
olika. Jag tror på mångfald och jag måste kunna föra samtal med dem, för
att vi tillsammans ska utvecklas.
C Dialogen med kommuninvånarna. De är engagerade i sin kommuns
utveckling. De har väldigt olika förutsättningar för ett gott liv och de har
väldigt olika förväntningar på vad ett gott liv är för dem.
C Dialogen med er chefer och ledare inom kommunalteknik, för att vi
tillsammans ska utvecklas och lära av varandra.
På min förvaltning genomför vi nu en utbildning i Klart Ledarskap/Klart
Medarbetarskap. Det är en spännande resa i att samtala med varandra. Jag har
anlitat Erik Edhag från Provinsfem. Jag har tillsammans med min ledningsgrupp bestående av 6 avdelningschefer inom stadsbyggnad och lantmäteri
genomgått utbildningen i Klart Ledarskap. Det märks skillnad. Vi har i
ledningsgruppen alltid haft ett gott samarbetsklimat och det har blivit ännu
bättre. Framförallt har vi genom att ta oss tid och ställa förklarande frågor
inför viktiga beslut utvecklat beslutsunderlaget, fått in många fler aspekter och
försäkrat oss om att vi har gjort samma tolkning. Vi har nu en spännande resa
framför oss med utbildning av alla våra medarbetare under 2016. Jag återkommer med en rapport om ett år.
Lotta Lindstam
Ordförande KT:s Chefskommitté
lotta.lindstam@vasteras.se
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FÖRENINGEN HAR
EN NY HEMSIDA!
Nu kan Svenska Kommunal-Tekniska
Föreningen stolt presentera en ny
hemsida. När ni nu tipsar era kollegor om
föreningen och att de också borde bli
medlemmar, så går de förhoppningsvis in
på vår hemsida och känner wow - här finns
ett gediget engagemang och en fantastisk
kompetens – bakom en ganska snygg
fasad.
– Jag är med i en förening som
försöker se till att planerare, miljövetare,
ingenjörer med flera träffas, för att vi
tillsammans ska kunna bygga ett hållbart samhälle.
Så svarar jag ofta om någon utomstående frågar mig vad jag jobbar med.
Föreningens arbete är så intressant att jag
ofta väljer att prata om vad vi gör innan
jag berättar vad min ordinarie tjänst
handlar om (som också är intressant).
När jag för sisådär fyra år sedan gick
in på föreningens hemsida för första
gången, så var min första reaktion att
hemsidan behövde ett lyft. Jag tog mig
dock över tröskeln och blev sedan snabbt
intresserad av att veta mer om föreningens arbete. Några telefonsamtal senare
förstod jag att det fanns ett gediget
engagemang och en fantastisk kompetens inom föreningen. Och vilka
intressanta frågor som låg på bordet!
Att få vara med och bygga hängrännor
mellan discipliner och sakområden känns
verkligen fantastiskt stimulerande. Jag
ser faktiskt dessa hängrännor som en av
dom allra starkaste framgångsfaktorerna
för att vi ska lyckas bygga ett hållbart
samhälle.
Jag ska erkänna att det bara var delvis
för att jag ville hjälpa till att bygga hängrännor som jag gick med i föreningen.
Lika mycket handlade det om personlig
utveckling och att jag vill få tillgång till
ett professionellt nätverk.
Lär dig mer om föreningen du också.
Gå in på vår nya hemsida, en hemsida
utan tröskel: www.skt.se
/Andreas Severinsson
Enhetschef vid miljöförvaltningen i Göteborg
Ledamot i kommittén för hållbar samhällsbyggnad och ordförande i föreningens
nystartade webbråd
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FÖRENINGSKALENDARIUM
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DATUM

PLATS

Stadsbyggnadsdagarna

9–10 februari

Södertälje

Medborgardialog – varför då?

23–24 februari

Stockholm

Gatukontorsdagarna

17–19 maj

Nacka

Lantmäteridagarna

18–19 maj

Göteborg

KT årskongress

19–20 september

Malmö

Mex-dagarna

8–9 november

Karlskrona

Kommunala Lantmäteridagarna

23–24 november

Stockholm
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Manusstopp redaktion 23/10 2015

Tema: Klimat och vatten

Utgivningsdag 10/12 2015
Stadsbyggnad nr 1 2016

Manusstopp redaktion 8/1 2016

Du känner väl till vår hemsida? www.stadsbyggnad.org
Där hittar du mängder av artiklar från tidigare nummer. Vi finns också på Facebook!
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} Så bäddar du
för framkomlighet
} Markanvisningar
visar vägen
} Västerås tar greppet
om kollektivtrafiken
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kan alla prenumeranter läsa
Stadsbyggnad på läsplatta!
Alla nummer från 2015 finns
tillgängliga nu.
Numren finns på denna adress, byt ut X
mot det nummer du vill läsa:
www.stadsbyggnad.org/nr–X–2015
Exempelvis för nummer 6:
www.stadsbyggnad.org/nr–6–2015
För alla nummer gäller
användarnamn: stadsbyggnad
och lösenord: oliv.300
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Returadress
Svenska Kommunaltekniska föreningen
118 82 Stockholm

I Sverige har vi
arkitekter och
samhällsbyggare med
högsta kompetens.
Stellan Lundström
professor i fastighetsekonomi, KTH

Men vi kommer inte få
till de innovationer
som krävs om vi inte
samarbetar mer.
Anette Scheibe Lorentzi
chef för Stadsbyggnadskontoret,
Stockholms stad

Nu bygger vi staden tillsammans
Vi är många som kan bidra med våra erfarenheter. På
Byggnadsföreningen i Stockholms initiativ startar KTH
en ny vidareutbildning som rustar oss yrkesverksamma
arkitekter och samhällsbyggare för det bästa sättet att
lösa stadens utmaningar – att göra det tillsammans.
Utbildningen Design & Byggande i staden leds av både
branschfolk och forskare i framkant och syftar till

nätverkande över yrkesgränser. De 7 kurserna är fristående och kan sammanlagt bli till en magisterexamen.
Läs mer och ansök på: kth.se/byggastad

Design & Byggande i staden
En ny vidareutbildning för yrkesverksamma

