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LEDAR E

Vi människor har alltid velat färdas fortare och komma 
fram dit vi ska på allt kortare tid. Det är naturligt och har 
naturligtvis genom århundradena varit en befogad 
strävan. Den har inneburit att det inte längre tar 80 dagar 
jorden runt, inte flera dygn från Luleå till Stockholm,  
inte att vi måste bo på gångavstånd från vårt arbete och 
så vidare.

Men hur har det blivit idag? Vi jagar numera minuter. 
Vare sig det gäller tåg, biltrafik, busstrafik eller cykel. Som 
med allt annat så är det de allra sista förbättringarna som 
kostar mest. Och har vi inte nu kommit till en gräns då vi 
istället ska tala om resans kvalité istället för att med dyra 
pengar vinna någon minut?

Jag har själv alltid funderat över de lönsamhets- 
beräkningar som visar att om en bilist (det gäller oftast 
beräkningar för väginvesteringar) vinner ett par minuter 
så blir det väldigt lönsamt om det är många bilister som 
vinner dessa minuter. Jag misstänker att den enskilde 
individen inte känner särskilt stor lycka eller överhuvud- 
taget märker dessa minuter. Och än mindre gör något 
vettigt av den ”vunna tiden”. Det vill säga värdet är väldigt 
nära noll. Hur kan då det bli en väldigt stor vinst om det är 
många som vinner de där minuterna? I alla fall jag lärde 
mig redan i småskolan att ett stort värde gånger noll 
ändå alltid blir noll. Även för oss i kommunerna talas det 
om minuter i trafikplaneringen. Hur kan vi göra för att 
bussarna kan komma fram någon minut fortare? Ska vi 
bygga snabbcykelvägar så att folk vinner några minuter 
per dag? Hur långt från målpunkten kan parkeringen 
ligga? Det finns många exempel.

Men är det verkligen värt de stora investeringar  
som krävs för dessa minuter? Jag är inte säker på att vi 
människor blir mer produktiva på jobbet eller hinner med 
så mycket mer på vår fritid med dessa ”vunna minuter”.

Jag tror istället att vi måste lägga vår energi på att 
planera för kvalité i transportsystemet. Är bussen bekväm 
och trivsam att färdas i, är flyget, tåget eller bussen i  
rätt tid enligt tidtabellen så att byte till nästa transport 
fungerar är det mycket mer värt för oss resenärer än om  
vi kommer fram några minuter tidigare. Det har också SJ 
och många flygbolag märkt och dragit ut sina tidtabeller 
utan att det väckt någon debatt om att det går långsamt.

Man kan fundera vidare – är satsningar på exempelvis 
särskilda snabbcykelvägar en bra åtgärd? Kanske i vissa 
fall om tidsvinsten kan bli avsevärd. Men i de flesta 
kommuner kommer det att röra sig om små tidsvinster. 
Då är det bättre att tänka över om inte förbättringar av 
befintliga stråk är effektivare för att leda till ökad säker 
cykling; jämnare beläggning, säkrare korsningslösningar, 
belysning etcetera.

Kommunernas och statens kassa för nya trafiklösningar 
ska räcka till väldigt mycket. Då tror jag att vi måste 
omvärdera vår jakt på de ”sista minuterna”.

Anders Bylund
Styrelseledamot och ordförande  
i Trafikkommittén

Tid är pengar  
– men vad får det kosta?
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Så planerades
nya Hornsberg

TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER

Program för Nordvästra Kungsholmen med bostäder och arbetsplatser godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002.



Området utsågs till ett av fem stadsutvecklingsområden i 
Stockholms översiktsplan 99. Nya friska idéer behövde 
inhämtas från den yngre generationen. Under en lunch på mitt 
ställe i skärgården med en grupp unga arkitekter diskuterades 
hur en ny stadsdel på västra Kungsholmen på 2000- 
talet skulle se ut. Resultatet blev att man ville ha en blandad, 
tät stad med både bostäder och arbetsplatser. Detta skulle ge 
liv dygnet runt. Stadsmässighet var ordet! Trafikseparering, det 
vill säga bilfria zoner genom att lägga biltrafiken utanför 
området ifråga var inte 
aktuellt. I stället skulle 
bostadskvarter kringgär-
das av ordinära gator för 
trafik kantade av trottoa-
rer. Kvartersgårdarna 
skulle emellertid  
vara helt bilfria.   

Efter en hel del 
diskussioner beslöt 
stadsbyggnadskontoret att 
det skulle göras ett 
översiktligt program för 
nordvästra Kungsholmen. 
Arbetet organiserades utifrån ett team på tre personer, 
Charlotte Holst, planarkitekt och projektledare, Per Kallsteni-
us, stadsarkitekt och Mikael Uppling, projektanställd arkitekt. 
Överst fanns en styrgrupp bestående av chefer på stadsbygg-
nadskontoret, gatu- och fastighetskontoret, stadsdelsförvalt-
ningen och idrottsförvaltningen. Planarbetet skedde i samar-
bete med en referensgrupp bestående av representanter för 
stadens olika förvaltningar såsom gatu-och fastighetskontorets 
trafikplanerare och landskapsarkitekter, stadsdelsförvaltning-
en, miljöförvaltningen, näringslivskontoret, stadsmuseet och 
idrottsförvaltningen. En startpromemoria utarbetades 1999 
och i mars 2000 gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag  
åt stadsbyggnadskontoret att påbörja programarbetet. 

Ett programförslag var på remiss och samråd under 2001. 
Förslaget mottogs positivt av boende, företag och myndigheter. 

Efter en del justeringar kunde ett slutligt Program för 
Nordvästra Kungsholmen beslutas av stadsbyggnadsnämnden  
i januari 2002. 

Under lång tid hade Stockholm kunnat byggas ut på mark 
som ägdes av staden. Därmed hade staden genom både 
markägande och stadsplanering ett mycket starkt inflytande 
över utbyggnaden. I stadsutvecklingsområdena finns däremot 
ofta en hel del mark som inte ägs av staden, det gäller inte 
minst Hornsberg. Detta innebär nya utmaningar för plane-

ringen som måste ske i 
nära samverkan med 
fastighetsägarna. Exploa-
teringskontoret fick en ny 
och viktig roll som 
samordnare av olika 
intressen, snarare än att 
företräda staden som 
markägare. 

Områdesprogrammet 
innebar en dubblering av 
antalet boende och 
arbetande i stadsdelarna 
Stadshagen och Kristine-

berg från 7 000 till 15 000 boende och från 15 000 till 30 000 
arbetande. Det innebar att planer för 3 500 nya lägenheter och 
350 000 kvadratmeter kontor och lokaler kunde upprättas. 

Tio år senare har området förtätats ytterligare med påbygg-
nader, högre hus och kontorsfastigheter som omvandlats till 
bostäder. År 2020 ska 5 300 nya lägenheter ha byggts. Det 
innebär att det då kommer att finnas totalt 20 000 boende  
och 35 000 arbetande i nya Hornsberg.

EN NY STENSTAD

Skulle den nya bebyggelsen på Nordvästra Kungsholmen knyta 
an till bebyggelsen i Stadshagen och Kristineberg, det vill säga 
ges mer upplöst bebyggelse i form av friliggande lamellhus som 
i ytterstaden? Eller skulle den knyta an till stenstadsbebyggelsen 
i öster? Beslutet blev att innerstadens 1800-talsbebyggelse 
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I slutet på 1990-talet var det uppenbart att Kungsholmen utsattes för ett hårt tryck vad gäller  
nybyggnation. Hamn- och industriområdet vid vattnet och övrig heterogen bebyggelse från olika 
tidsepoker borde kunna utnyttjas bättre.
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skulle stå som förebild för den nytillkommande bebyggelsen. 
Hushöjden skulle vara i sex våningar, motsvarande inner- 
stadens femvåningshus med en ovanpåliggande indragen 
takvåning. Utmed de breda gatorna kunde hushöjden vara en 
våning högre som de är längs innerstadens bredare gator 
(jämför Karlavägen). Bottenvåningarna skulle ges en högre 
rumshöjd för att möjliggöra plats för butiker, restauranger eller 
andra lokaler. Innerstadens kvartersstad skulle vara utgångs-
punkten för bebyggelseutformningen. Slutna kvarter och 
byggnadshöjder anpassade till gatornas bredd.  Fasadutform-
ningen skulle varieras och fasaderna skulle delas upp som  
den fastighetsvisa uppdelningen i innerstaden. Stenstadens 
1800-talsbebyggelse skulle vara utgångspunkt för färgsättning-
en. Däremot skulle den arkitektoniska utformningen spegla 
2000-talet och nutidens arkitekturideal. 

KVALITETSPROGRAM FÖR GESTALTNING 

För att samordna och styra upp utformningen av bebyggelsen 
upprättade kontoret kvalitetsprogram för flera detaljplaner, till 
exempel för Hornsbergs Strand som innefattade nio kvarter 
med sex byggherrar och deras respektive arkitekter. De över- 
gripande stadsbyggnadsintentionerna formulerades. Husen 
skulle ges en stadsmässig utsida och en mer varierad gårdssida. 
Bostadsgårdarna skulle göras gröna och bilfria. Öppningar, 
portiker och ljus färgsättning skulle tillämpas för att gårdarna 
skulle kännas rymligare. Solstudier och modellstudier gjordes. 
Med utgångspunkt från arkitekternas förslag utarbetades 
gestaltningsprinciper för fasadutformning, entrévåningar, tak, 
indragna översta våningar, fönster, burspråk och balkonger. 
Färgsättningen av fasaderna gjordes med utgångspunkt från 
befintlig bebyggelse på Kungsholmen. I Kvalitetsprogrammet 

som undertecknades av byggherrarna och staden kunde sen 
ligga till grund för bygglov. 
Text: Charlotte Holst, f d projektledare och planarkitekt på stadsbygg-
nadskontoret, Stockholms Stad

BOKEN NYA HORNSBERG –  
ETT STADSBYGGNADS- 
PROJEKT PÅ VÄSTRA KUNGSHOLMEN
Efter att jag gått i pension 2009 påbörjade jag arbetet med att 
skriva en bok om planeringsarbetet som jag ledde på stads-
byggnadskontoret. Jag tror att det är av intresse för arkitekter 
och planerare men även för byggherrar och allmänheten att 
läsa om hur ett nytt område kommer till. Jag beskriver den 
krångliga planprocessen så lättfattligt som möjligt. Boken 
innehåller en översiktlig karta med detaljplaneprojekten. 
Samtliga, ett trettiotal, redovisas med ord och en stor mängd 
bilder. Mats Pemer f d chef för strategiska avdelningen på 
stadsbyggnadskontoret har skrivit om den intressanta  
planhistoriken.

 Några detaljplaner återstår innan området är fullt utbyggt. 
Dessa redogörs för i boken.  Så t ex är Kristinebergsparken 
hotad av bostadsbebyggelse och tomten vid Essingeledens 
avfart där ett planerat mastodonthus nyligen har lagts på is.

 Du som är intresserad av att köpa boken kan maila till mig 
på charlotte.holst@telia.com så skickar jag den med faktura 
(169 kr + frakt). Jag anordnar även stadsvandringar för  
grupper eller håller föredrag på beställning.

 Och du som kommer till Stockholm; besök nya Hornsberg! 
Buss 50 från Fridhemsplan. Det är en jättefin stadsdel full  
av liv med spännande arkitektur. Flera projekt har blivit  
prisbelönta. 

Området gränsar till stenstadsbebyggelsen på Kungsholmen.
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Omorganisera  
mera!
Jag tror att de flesta organisationer mår bäst av att 
förändras lite grann hela tiden. Samtidigt lever jag med 
övertygelsen att de flesta medarbetare mår bäst och 
presterar som bäst om de klarar av att förändra och 
utveckla sina arbetssätt lite grann hela tiden. Lyckligtvis 
går detta helt hand i hand.

Innan jag kommer in på nödvändigheten i att skapa 
anpassningsbara organisationer, så vill jag dela med mig 
av några frågeställningar som kan vara bra att ha i 
åtanke när man står inför att planera och genomföra en 
omorganisation i dagens allt snabbare föränderliga 
samhälle. Frågeställningarna är de framgångsfaktorer 
som jag själv identifierat i en mindre omorganisation 
som jag alldeles nyligen varit med och genomfört på 
min egen arbetsplats. 

Förutsättningar – vilka är dom? Ett första steg bör 
vara att ta reda på om det finns förväntningar på att 
organisationen ska se ut på ett visst sätt. Även om det 
inte finns konkreta krav så finns det allt som oftast 
förväntningar från överordnade som behöver matcha 
det slutgiltiga resultatet.

Syfte – varför gör vi en omorganisation? Frågan 
kommer garanterat att ställas av såväl medarbetare inom 
den egna organisationen som personer utanför. Jag tror 
att det är superviktigt att syftet inte bara är tydligt utan 
att det är transparent och att det förankras väl hos 
samtliga berörda. 

Målbilden – hur ser den ut hos ledningsgruppen? När 
vi har kommit fram till vilka förutsättningar vi har och 
anledningarna till att vi överhuvudtaget ska göra en om-
organisation, bör ledningen ta fram en gemensam 
målbild. Vi behöver utan tvekan kunna avsluta 
meningar så som

– den nya organisationen ska skapa bättre förutsätt-
ningar för att …

– den nya organisationen ska vara mer […] än den 
gamla.

Utmaningar – vilka av våra gamla utmaningar kan vi 
lösa nu? Det kan vara läge att ta hand om andra frågor 
samtidigt som man gör en omorganisation. På samtliga 
arbetsplatser som jag har varit på så har det funnits ett 
antal problemställningar eller utmaningar som man 
försökt komma till rätta med under en tid, och i den 

aktuella omorganisationen kan vi skapa förutsättningar för 
att faktiskt lösa dessa.  

En annan viktig fråga som jag tycker att man behöver 
ställa sig är – ”hur länge ska den nya organisationen vara 
gällande?”. Omvärlden förändras inte långsamt, utan 
snabbare och snabbare, och det är nödvändigt för en 
organisation idag att vara anpassningsbar om den ska 
kunna vara välmående. Uppdrag förnyas, medborgares 
önskemål förnyas, ekonomiska ramar förändras, andra 
organiserar om sig, det som anses vara framgångsrikt idag 
är det kanske inte imorgon … 

Vi behöver sluta vara så rädda för ordet ”omorganisa-
tion” och istället börja se det som en naturlig del av vårt 
arbetsliv. Se till att skapa anpassningsbara organisationer 
som är enkla att stöpa om! Hitta sätt att göra omorganise-
ringar utan att det tar alltför mycket tid och kraft! Världen 
och vår organisation är och kommer alltid att vara föränder-
lig och vi behöver skapa en trygghet inför detta fenomen. 

Det är dock en ganska stor utmaning att komma hit. 
Många medarbetare har fortfarande en inneboende 
trötthet och rädsla för förändring på sin arbetsplats; trots 
att det mesta i övriga livet förändras hela tiden… Jag är 
övertygad om att även de mest förändringsrädda skulle må 
bättre av att ta sig an ett förhållningssätt där vi ser det som 
lika naturligt att vår egen organisation förändras som 
världen runt omkring oss. Framgångsfaktorn för en 
anpassningsbar organisation är att den klarar av att 
förändras utan att det tar vare sig särskilt mycket tid eller 
energi. I en sådan organisation tror jag att vi kan omvända 
den mest förändringsskygge medarbetaren till att se det 
positiva i att organisationen utvecklas.

Sammanfattningsvis behöver vi komma bort ifrån 
tröttheten och rädslan i att göra en stor omorganisation. 
Och det gör vi inte genom att låta bli att omorganisera, 
utan genom att skapa en anpassningsbar organisation som 
klarar av att förändras lite grann kontinuerligt. Visst kan 
det behövas lite större förändringar mellan varven, men 
det viktigaste tror jag är att skapa kommunala organisationer 
som snabbt och enkelt klarar av att anpassa sig efter vår 
allt snabbare föränderliga omvärld. I en sådan organisation 
vill jag arbeta.
Text: Andreas Severinsson, enhetschef miljöförvaltningen, 
Göteborgs Stad

I HUVUDET PÅ ...
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Viktigt att förstå
byggherrens ekonomi

Här finns stora möjligheter 
för kommuner och landsting 
att öka sin kunskap, 
förbättra samspelet med 
marknadens aktörer och 
därmed skapa större värden 
för kommunen och länet. 

– De senaste 20 åren har 
jag arbetat med närmare 50 
kommuner i olika roller 
inom bygg- och fastighet. På 
senare år även som rådgivare 
till ett antal kommuner och 

landsting. Olikheterna i såväl erfarenhet som attityd är lika 
många som kommunerna är till antalet, säger Michael Larsson, 
VD på Archus Development som utför konsultuppdrag inom 
stadsutveckling.

På senare år har Michael även arbetat som rådgivare i 
kommuner som inte jagas av byggherrar för investeringar  
men som har mycket goda förutsättningar för bra och säkra 
investeringar som ger hög avkastning. 

– De flesta byggherrar är mycket geografiskt begränsade och 
dess ledningar och ägare hävdar att de på så sätt minimerar 
sina risker. Det är motsägelsefullt, eftersom de därmed agerar 
på marknader där alla andra samtidigt investerar, i maximal 
konkurrens och med extremt låga avkastningar som följd, 
menar Michael Larsson.

Det faktum att flera kommuner tenderar att bli begränsade  

i sitt tänkande när de blir attraktiva att investera i innebär att 
den långsiktiga utvecklingen blir lidande. Istället inträder ett 
tänkande där kommunen ska tjäna så mycket som möjlig på 
exploaterbar mark och att samtidigt visa fram fötterna genom 
kravställningar som ligger långt över den byggstandard som 
varit bruklig. I några kommuner följer inte kommunens 
prissättning marknaden utan driver prisnivåerna uppåt. 
Projekt som inte ger tillräckligt med vinst lyfts inte fram trots 
att de kan skapa nya byggrätter för att exempelvis uppnå de 
bostadspolitiska målen. 

STRATEGI FÖR MARKTILLGÅNG

– Argumentet är ofta att om kommunen inte maximerar  
sin vinst tar byggherrarna hem vinsterna. Kortsiktigt är det 
givetvis så men på lång sikt kan det vara betydligt viktigare att 
stödja en långsiktig utveckling och exempelvis skapa tillräck-
ligt med råvara för byggherrar, säger Michael Larsson.

Om råvaran, det vill säga exploaterbar mark, är tillräcklig 
kommer marknaden att anpassas till det. Kommunerna 
behöver alltså utveckla en strategi för marktillgång. Genom en 
jämnare tillgång på råvara i kommunerna blir de intressantare 
för aktörer att långsiktigt verka i. Dessutom blir Sverige lång-  
siktigt intressant för internationella investerare, byggherrar och 
entreprenörer. Effekten blir på sikt lägre priser på kontor och 
bostäder. 

Genom en ökad konkurrens och större marknad kommer 
effekter som lägre byggkostnader vilket gynnar kommuner 
med svagare marknadsförutsättningar på efterfrågesidan. 

”Politiker går in i näringslivet som rådgivare”, är en vanlig rubrik numera. Näringslivet drar till sig 
erfarna politiker för att bygga upp en kunskap om de politiska spelreglerna på både riksplan och re-
gionalt. Men trots att många kommuner har erfarenhet av hur privata bolag agerar är det svårt att 
veta hur byggherrar och entreprenörer tänker och vilka förutsättningar de har.
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– En kommun som är smidig att investera i, med god mark-  
tillgång och snabba processer, rimliga krav där fokus blir att 
gemensamt bygga en bra stad kommer på sikt att locka bygg- 
herrar och investerare, säger Michael.

En annan vanlig kommunal företeelse är att alltför höga 
krav ställs på byggherrar i samband med projektgenomförande. 
Ofta är det en blandning av politiska och andra ambitioner där 
ingen under resan ställt sig frågan vilka ekonomiska konsekvenser 
kraven ger vid ett projektgenomförande. Verkligheten är ju 
sådan att varje politiskt, eller för den skull enskilda tjänste-
mannens, krav måste balanseras mot den ekonomiska konsek-  
vensen. Det gäller även hur olika processer hanteras. Omfat-
tande urvalsförfarande med stor administrativ hantering kostar 
väldigt mycket, vilket i slutänden betalas av konsumenterna. 

– Vissa tävlingsförfaranden för exempelvis markanvisningar 
för bostäder är så komplexa att ett anbud uppgår till miljonbe-
lopp per förslag. Om 50 förslag lämnas in och 7 får markanvis-
ning leder det till en extrem förgäveshantering som slutligen 
ska betalas av konsumenten.  Det är i det närmaste orimligt 
om alla processer ska hanteras så. Genom att tillämpa dialog-  
förfaranden kan risker minskas för parterna, köpeskillingen 
ökas samt enighet om kravställningar som kommunen har 
uppnås, säger Michael Larsson.

Hur kan då en kommun skapa bättre förutsättningar för 
byggherrar och investerare? Jo, genom långsiktighet via breda 
politiska överenskommelser om samhällsutveckling i form av 
en gemensam vision. Det skapar förtroende hos byggherrar och 
innebär att riskpremien minskar i kalkylerna. Förutsättningen 
är en framtidsutsikt och gemensam vision som alla arbetar för 
inom kommunen. 

Vidare behöver kommunen skapa förutsättningar för sam- 
hällsutbyggnad på rätt geografiska lägen. Handel, kontor, 
bostäder och offentliga byggnader måste byggas där det är 
attraktivast. Inte där det för stunden kan tyckas vara minst 
besvärligt. Michael har erfarit att det inte är ovanligt att 
byggherrar får åka långt utanför de centrala delarna och blir 
erbjudna en åker för bostadsutveckling bara för att det är just 
där som det är minst risk för problem med allt från över- 
klaganden till miljöföroreningar.

Det är också av stor vikt, vid utveckling av städer, att förstå 
betalningsförmågan hos byggherrar. Vad som är möjligt att 
belasta nyexploatering med skiljer sig markant från område  
till område. Utformningen av nya stadsdelar eller centrala 
platser kan lätt gå om intet om inte intäkter kan skapas genom 
byggrätter. 

– Här måste kommuner arbeta med ett stort mått av 
affärskunskap. En extremt stor kostnad för en samhällsutveck-
ling kan – rätt hanterat – skapa mervärden. Vidare är tidsfak-
torn en viktig parameter. Utdragna processer kostar pengar 

både i form av omkostnader och kostnader för nedlagt kapital. 
Idag är avkastningen på kapitalet det viktigaste för de flesta 
investerare och byggherrar trots det låga ränteläget, säger 
Michael.

På riksplanet talas det ofta om planförfarandet som en stor 
bov i dramat och röster hörs om förenklingar i regelsystemet. 
Michael menar dock att förenklingar självklart är välkomna 
men inte nödvändiga. En smidig planprocess kan hanteras 
inom nuvarande PBL om möjligheterna tas tillvara. I många 
fall handlar det snarare om resurs- och kompetensbrister. Men 
det skulle underlätta med en större förståelse i planskedet för 
byggherrens förutsättningar. Exempelvis är kvartersstrukturerna 
något av det viktigaste i en stadsplanering, där lämpliga mått 
för rimlig byggnation måste uppnås, varje etapp vid utbyggnaden 
måste ha möjlighet att lösa alla frågor eller problem, parke-
ringslösningar måste anpassas till rådande marknadsförutsätt-
ningar och våningsantalet även beakta tekniska lösningar. 

DIALOG PÅ RÄTT NIVÅ

– Vidare är det viktigt att föra dialogen med byggherren  
om kostnader tidigt eftersom projektkalkylen blir mer låst  
ju längre projektet fortskrider. Samtidigt har aktörerna på 
marknaden olika förutsättningar. Flera vill ha en stor delaktig-
het i planprocessen medan andra måste ha en färdig detalj- 
plan. Det är därför viktigt att en kommun kan erbjuda båda 
alternativen, säger Michael Larsson.

En vanlig konfliktsituation är att personer byts ut hos såväl 
byggherre som kommun mellan planskede och bygglov. Det 
resulterar i kraftfulla motsättningar när organisationerna lever 
med fundamentalt olika förändrade agendor i den fortsatta 
hanteringen. Byggherren som tagit in en entreprenör strävar 
endast mot lägre kostnader och bygglovsidan tenderar ibland 
att öka ambitionsnivån från planskedet. Dialog under 
processen på rätt nivå hos byggherren krävs för att återspegla 
de målformuleringar som fanns initialt i projektet.

En återkommande fråga är de ekonomiska förutsättningarna 
som skiljer sig åt mellan vad som ska byggas och inte minst 
var. Mellan kontor, handel, industri, offentliga byggnader, 
bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter och kooperativ hyresrätt 
finns stora olikheter beträffande lägesberoende, kundens 
betalningsförmåga, konkurrenssituationen, förutsättningar  
för finansiering samt tålighet att bära kostnader för exempelvis 
exploatering.

– För att förstå byggherrens ekonomi måste en öppen dialog 
skapas i ett tidigt skede och offentliga aktörer måste ha eller ta 
in kompetens som förstår de ekonomiska förutsättningarna 
som gäller vid det aktuella tillfället, avslutar Michael Larsson.
Text: Marie Lundmark, frilansjournalist

– Vidare är det viktigt att föra dialogen med  
byggherren om kostnader tidigt eftersom projekt- 

kalkylen blir mer låst ju längre projektet fortskrider.
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GIS – ett outnyttjat 
verktyg inom  
kommunerna
Det allt mer digitaliserade samhället och teknikutvecklingen gör att vi kan använda våra informations-
mängder på nya sätt än vad vi traditionellt har kunnat göra. Eftersom cirka 80 procent av en kommuns 
totala informationsmängd direkt eller indirekt kan knytas till geografiska lägen utgör geografisk infor-
mation i digital form och geografiska informationssystem, GIS, viktiga delar i en kommuns möjligheter 
till verksamhetsutveckling, effektivisering, högre kvalitet och ökad service till medborgarna.

Varför används då inte geografisk 
information och GIS-tekniken mer  
i kommuners verksamheter? Under 
mina tre år som lantmäterichef i Karl-  
stads kommun med huvudansvaret 
för kommunens GIS-funktion har jag 
funderat mycket på detta. Genom att 
analysera min egen organisation och 
det jag har fångat upp från andra 
kommuner har jag gjort några 
generaliserande reflektioner. 

En kommun bygger mycket av sin 
verksamhet på geografisk information. Det handlar exempelvis 
om uppgifter om medborga-
re, adresser, vägar, transpor-
ter, planer, naturområden, 
ledningar, lokaler. Det vill 
säga allt som kan kopplas till 
ett geografiskt läge. Informa-
tionen ligger lagrad i data- 
baser och register och den utgör själva grunden i kommunens 
verksamheter. Alla verksamheter i en kommun har geografisk 
information. Jag kan konstatera att kommuner är bra på att 
samla in information men dåliga på att använda den till 
analyser och beslutsunderlag och dåliga på att göra den 
tillgänglig för andra.

I de flesta kommuner är funktionen för kommunens 
grundläggande geografiska information, kartverktyg och 

specialistkompetens inom GIS lokaliserad till en enhet på 
stadsbyggnadsförvaltningen eller liknande. Det är svårt att 
utifrån en sådan position nå ut till och påverka en hel kom-
muns organisation och ställa krav på hur organisationen ska 
förvalta och arbeta med sin geografiska information. Finns  
det ens befogenheter att ställa krav på andra förvaltningars 
hantering av information? Den organisatoriska placeringen av 
GIS-verksamheten är av historisk tradition från tiden då 
kommunens kartverk ritades för hand. Digitaliseringen inom 
kartframställning kom tidigt och genom införandet av system 
som GIS har arbetet utvecklats till ett verktyg nu användbart 
för att hantera geografiskt kopplad information inom alla kom-
munens verksamheter. Dock är det många som hittills inte har 

utnyttjat möjligheterna med 
GIS eller insett vilket kraftfullt 
verktyg det är och vilken nytta 
verksamheten kan ha av det. 
Man saknar kunskap om dess 
möjligheter. Kommuners GIS- 

funktioner har inte heller varit aktiva för att marknadsföra och 
berätta om nyttan av att arbeta mer med geografisk informa-
tion och GIS. 

De flesta kommuner tillämpar interndebitering då deras 
GIS-funktion utför arbeten på uppdrag av andra organisatoriska 
enheter. En enkätundersökning bland en stor mängd chefer i 
Karlstads kommun visade att interndebiteringen hämmar dem 
att använda kommunens GIS-funktion för uppdrag. Resultatet 
överensstämmer med GIS-funktionens erfarenheter och över- 

GIS-ingenjörer är ofta eldsjälar, duktiga  
problemlösare och vill gärna hjälpa till.  

Dom kan mer än ni tror!
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ensstämmer också med det jag har fångat upp från många 
andra kommuner. 

Min övertygelse är att en kommuns alla verksamheter kan 
ha stor nytta av att arbeta mer systematiskt och kreativt med 
geografisk information och GIS. 

Geografiska aspekter ingår i de flesta beslut som vi tar  
som privatpersoner, tjänstemän eller som politiker. Geografisk 
information presenterad på karta utgör ett snabbt sätt för oss 
att få överblick och tillgång till information. Att söka och  
få tillgång till information sker numera främst via smarta 
telefoner och surfplattor, för att det är lätt, mobilt och till- 
gängligt. Detta är något som vi som producerar information 
behöver ta hänsyn till samt att ha förståelse för att öppen och 
tillgänglig information skapar stora mervärden för medborgarna 
och för de kommunala verksamheterna själva. Exempelvis om 
jag ska flytta till en ny stad och söker bostad. Då vill jag kunna 
se vart det finns lediga tomter, vilka är bestämmelserna i 
detaljplanen, var planeras bostäder, var finns skolor, busslinjer, 
busshållplatser, cykelvägar, vårdcentral, vårdboenden och så 
vidare. Den geografiska informationen hjälper mig i mitt 
beslut att välja bostad. På samma sätt kan vi förenkla besluts-
fattandet i kommunala verksamheter genom att analysera och 
presentera information samlat. Geografisk information och 
GIS kan hjälpa oss i arbetet med att bygga vårt samhälle. 

 
OLIKA SÄTT ATT ÖKA GIS-ANVÄNDNINGEN 

Hur gör man för att öka användningen av geografisk information 
och GIS i en kommuns verksamheter? Metoderna kan nog 

vara lika många som det finns kommuner. Några kommuner 
arbetar med GIS-samordnare, GIS-strateger, policys, omorga-
nisering och så vidare. Ibland blir det bra men ibland fortsätter 
arbetet som förut. För att göra förändring i en organisation i 
frågor som befinner sig som hängränna där verksamheterna 
arbetar som stuprör behöver beslut tas på en övergripande nivå. 
Beslut som ger mandat men också ställer krav och omfattar alla.

För att öka användningen och nyttan med den geografiska 
informationen och GIS-tekniken i kommunens verksamheter 
är det två förutsättningar som jag ser behöver finnas. Dels 
behöver kommunens GIS-funktion få mandat att arbeta 
förvaltningsövergripande och ställa krav på verksamheternas 

Analys av volymer sand som behöver muddras i Klarälven, centrala Karlstad, för att minska översvämningsrisken.

Statistisk analys av räddningstjänstens insatser för att släcka bränder 
utomhus under ett år.  Förebyggande arbete vidtogs i form av att under 
ett par lördagar ställa brandbil med personal på mest utsatt plats för att 
prata med medborgarna.
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Fortsättning 
GIS – ett outnyttjat verktyg inom kommunerna

Klickbar karta som kopplar vidare till webbsida med information om vald skola.

UPPMANING TILL ALLA  
KOMMUNALA VERKSAMHETER
Min uppmaning till en kommuns alla verk-
samheter är att fundera över ert uppdrag, 
era arbetsuppgifter och utmaningar. Om 
det geografiska läget har betydelse i det 
ni gör eller ska göra, bjud in din kommuns 
GIS-ingenjörer och diskutera den verksam-
het som du arbetar med och berätta vad 
du vill åstadkomma. Var nyfiken och lär dig 
mer om vad de kan göra och hur de arbetar. 
GIS-ingenjörer är ofta eldsjälar, duktiga pro-
blemlösare och vill gärna hjälpa till.  
Dom kan mer än ni tror! 

hantering av geografisk information, dels behöver det ställas 
krav på alla verksamheter att arbeta mer digitalt med sina 
informationsmängder för att öka användningen av geografisk 
information och GIS. Sådana beslut behöver vara politiska  
och tagna på en nivå över de enskilda nämnderna. 

För att gå från det politiska beslutet till handling behöver  
en handlingsplan arbetas fram. Min erfarenhet är att en 
handlingsplan bör arbetas fram av personer som normalt inte 
arbetar med GIS. De bör istället representera olika verksam- 
heter och gärna arbeta med utvecklingsfrågor inom sina 
respektive verksamheter. Det är på så sätt som verksamheternas 
behov och utveckling kommer i fokus.

I arbetet med Karlstad kommuns handlingsplan för perioden 
2016–2018 har vi funnit tre huvudområden inom vilka vi 
behöver vidta ett antal aktiviteter för att öka användningen  
av geografisk information och GIS.  
Det handlar om aktiviteter för att:
l På alla nivåer inom kommunen öka kunskapen om vad 

geografisk information och GIS är, när och hur det kan 
användas och till vilken nytta. Vi behöver skapa flera möten 
mellan verksamheterna och GIS-utvecklare för att diskutera 
genomförande av politiska åtaganden och verksamhets- 
utveckling med hjälp av GIS.

l Vi behöver bli bättre på att dela med oss av våra informa-
tionsmängder till varandra internt inom kommunen men 
också externt till allmänheten. Vi vill kunna presentera en 
samlad lägesbild av kommunens planerade och pågående 
bygg- och förändringsprojekt. För att åstadkomma detta 
behöver vi bland annat ha tydligt ansvar för varje informa-
tionsmängd och för ajourhållningsrutiner.

l För att stimulera ökad användning av geografisk informa-
tion och GIS behöver modellen för interndebitering slopas. 
Därför har stadsbyggnadsnämnden beslutat att göra 
GIS-utvecklingstjänsterna fria för andra förvaltningar att 
använda under en period av tre år. 

Kommunens förvaltningsdirektörer och de kommunala 
bolagens VD har träffat en överenskommelse om handlings-
planen. För att följa utvecklingen ska planens aktiviteter 
årligen följas upp och redovisas till dem.

Text: Susanne Edsgård, chef lantmäteriavdelningen, Karlstads kommun
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Fez gamla stadsdel, med sina 250 000 invånare, är med på 
Unescos lista över världens natur- och kulturarv. En gång 
betraktades floden som den berömda stadens "själ", men den 
förstördes av ålderdomliga avlopps- och avfallssystem samt 
industriella föroreningar.

På 1950-talet övertäcktes floden bit för bit av avfall tills  
inget vatten fanns kvar.

Hela historien startade när Aziza Chaouni höll på med  
sin avhandling vid Harvard.

– Min handledare berättade för mig att jag bör göra något 
som jag brinner för och som kan göra stor skillnad. Jag hade 
sett hur floden i min hemstad bokstavligen hade blivit skändad 
genom föroreningar, sopor och råttor. Den hade blivit ett öppet 
avlopp och en gigantisk papperskorg i stadens gamla centrum, 
berättar Chaouni under ett föredrag.

Enligt henne härstammade en stor del av föroreningarna 
från småindustrier och garverier och hudcancerfallen hade 
uppnått ett oroväckande antal.

– De första positiva tecknen på förändring uppstod efter att 
staden slutade att avleda orenat avloppsvatten och när 

industrierna slutade att kontaminera floden med sina avfall, 
berättar Chaouni.

Innan utvecklingen hade kommit så långt, var det nödvän-
digt att övertyga stadsledningen och affärsidkarna om 
nödvändigheten av grundläggande ekologisk förändring. 

Chaouni och hennes medarbetare fick motta bland annat 
mordhot och tidningarna skrev att ”de försökte svartmåla Fez 
inför världen”. I det traditionella marockanska samhället fanns 
det många som inte tog Chaouni på allvar.

Projektet mötte i början en mängd motstånd. Men nu firas 
Fez-floden som ett ytterst lyckat projekt. Hur kunde detta ske?

– Saker och ting förändrades när vi vann två mycket viktiga 
designpriser, däribland hållbarhetsutmärkelsen Holcim i  
2007. Det är ett av de mest eftertraktade priserna runt  
400 000 dollar, berättade Aziza Chaouni i samband med en 
konferens i Toronto.

Priset ledde till att floden Fez, dess problem och möjligheter 
blev kända för en större allmänhet och även för en tvekande 
stadsledning. 

– När något så viktigt blir lokalt och internationellt offentligt, 

Fez – staden som  
återfann sin själ
Arkitekt och expert för ekoturism, Aziza Chaouni, engagerar sig för projekt som integrerar arkitektur 
och landskap och som i slutändan återlämnar förstörda miljöer till samhället. Under de gångna åren har 
hon fokuserat sina krafter på att ge nytt liv åt Fez-floden i Marocko, som slingrar sig genom Chaounis 
hemstad Fez och dess historiska stadskärna.

Fez-flodprojektet – från kloak till normalt vattendrag. Utsikt från en restaurang I Fez gamla stadskärna. Foto: Davide Cesare Veniani
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dyker många nya aktörer upp. Alla dessa vill stödja projektet 
samtidigt som de projicerar sina egna intressen och önskemål i 
det. Plötsligt var det många röster, som höjdes för projektet. Och 
det var inte bara stadsplanerare. Vissa politiker hade behov av att 
profilera i frågan, men på ett positivt sätt. Tyvärr var det också 
många som såg vår insats som mindre nödvändigt eller relevant. 
Därför blev det något av en strid kring projektet, men till slut 
slocknade motståndet, säger Aziza Chaouni.

Hon anser att det är positivt i många hänseenden att så många 
intresserar sig för arkitektur och stadskultur. Detta kan, enligt 
henne, till exempel öppna för en demokratisk designprocess. 

– Ibland kan det också skapa hinder och skada ett projekt 
genom att dess centrala grundidé urvattnas. Samtidigt uppstår 
det många förändringar i stadens socialpolitiska landskap med 
följden att många kommersiella och ekonomiska intressen 
kolliderar och projektet kan misslyckas, konstaterar Aziza 
Chaouni.

Lyckligtvis, säger hon, finns det ingen återvändo nu. Floden 
är avtäckt – en process som tog tre hela år och det första off- 
entliga rummet, plazan, är nu färdigt.

De första framgångsrika åtgärderna och uppenbarligen även 
det internationella priset övertygade många som tidigare var 
mot projektet. 

Ögonen öppnades hos många när avrinningsområdena 
omvandlades till bilfria gågator med utekaféer där frikostiga 
turister tyckte om att betrakta Fez pulserande folkliv.

Flodens stränder stabiliserades med hjälp av promenadvägar 
och till slut ersattes urbana håligheter längs floden med offent- 
liga utrymmen som fram till dess hade saknats helt i stadskärnan.

Samtliga olagliga parkplatser ersattes med grönområden. 
Där byggdes även stadskärnans första offentliga lekplats.  
Lekplatsen är konstruerad med hjälp av återvunna bildäck och 

har förenats med en konstgjord våtmark som inte bara rengör 
vattnet i floden men som också kvarhåller det när det inträffar 
översvämningar.

– Vi skapade fler öppna ytor och byggde på befintliga resurser 
för ekonomisk utveckling. Dessa insatser gynnade befolkningen 
på flera nivåer – socialt, miljömässigt, ekonomiskt, och bidrog 
till flexibilitet, så att stadsplanen fungerar oavsett förändringar i 
budget eller politiskt klimat, sade Aziza Chaouni.

Hon ställde nyligen, i Köpenhamns berömda konsthall 
Louisiana, ut ett av den arabiska arkitekturens mest känne-
tecknande drag, Mashrabiya-väggen. Denna genombrutna 
vägg, gärna formad av ornamentala mönster, erbjuder både 
öppenhet och slutenhet. Integrerad i fasaden ger den skugga 
och svalka, och fungerar som en gräns mellan det offentliga 
och privata.

Genom Mashrabiya-väggen kan kvinnor hänvisade till 
hemmets revir följa händelserna på gatan utanför, utan att själva 
bli sedda. Det är denna vägg som marockanska Aziza Chaouni 
iscensatte i sin enkla men raffinerat konstruerade träpaviljong – 
en variant av det arabiska mottagningsrummet Majlis.

Som två främsta projektansvariga vann Aziza Chaouni 
tillsammans med Takako Tajima, nyligen Holcim Gold Award 
för Fez-flodens rehabilitering och EDRA Best Place Award för 
hållbart byggande.

Aziza Chaouni har under senare år hållit föredrag världen 
över och berättat om hur det var möjligt att återställa Fez- 
floden till sin forna glans och omdana även andra delar av 
staden under denna process.

Idag deltar hon i flera andra arkitekturprojekt, framförallt 
i arabiska länder. Ett sådant projekt pågår norr om Petra 
i Jordanien.
Text: Markku Björkman, frilansjournalist. Foto: Holcim Foundation

Fez gamla stadskärna, ett område som idag har flera 
lekplatser och grönområden, bland annat tack vare 
Aziza Chaounis engagemang.

Aziza Chaouni och Takako Tajima (till vänster).
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TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Förväntningarna på oss förändras och kraven på 
delaktighet och insyn har ökat i samma takt som komplexiteten i uppdragen. Hur ska vi hantera för-
väntningarna från medborgarna, aktörerna på marknaden, statliga myndigheter, nationella och lokala 
politiker och samtidigt axla en roll som ledande för samhällsplaneringen i Sverige?  

Stadsbyggnad i Örebro skapar förutsättningar för att leva,  
bo, verka i samt uppleva vårt Örebro. Vi jobbar på uppdrag  
av politiken med medborgaren i fokus och vi ska bli Skand- 
inaviens mest attraktiva medelstora stad. Detta är delar av  
vår verksamhetsidé. En idé som har legat till grund för en 
förändringsresa vi är mitt uppe i och som vi tror kommer göra 
att vi klarar av just dessa utmaningar. 

Örebro är en stad som växer med cirka 2000 invånare per år. 
Det är en fantastiskt rolig utmaning men också en utmaning 
som förpliktigar. Vi har behov av att planlägga för omkring 
750–900 nya bostäder per år och förväntningarna från såväl 
politiken som medborgarna är höga. Även marknaden ställer 
stora krav på vår organisation och våra arbetssätt.

Ser man ett antal år tillbaka så initierades vårt arbete i större 
utsträckning som en reaktion på sådant som hände i omvärlden. 
På längre sikt är det sättet att arbeta varken hållbart eller 
särskilt resurseffektivt. Särskilt inte i en stad som växer med 
den omfattningen som Örebro gör. 

I dag vågar vi dock säga att vi har gått från att agera som en 

klassisk myndighet till att fungera mer som en utåtriktad och 
proaktiv serviceorganisation som leder och utvecklar samhälls-
byggnadsprocessen. Förändringsvilja, öppenhet och nyfikenhet 
karaktäriserar Stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun i dag. 
Vägen dit har kantats av hårt arbete och resan är inte klar. 
Men vi har nått en bra bit på väg.

TRE BYGGSTENAR 

Tre essentiella byggstenar i det förändringsarbetet vi har startat 
och fortsätter att utveckla är att vi har en gemensam målbild, 
ett minimerat revirtänk och att vi har ett gott förtroende hos 
politiken.

När vi talar om en gemensam målbild syftar vi inte enbart 
på vår egen förvaltning. För att vi ska nå framgång behöver vi, 
marknaden, politiken och medborgarna dela samma målbild 
om ett växande Örebro. Genom att kliva fram i olika samman-
hang och ta en mer aktiv roll har vi skapat en bättre dialog 
med marknaden men också påverkat den nationella debatten 
om kommunernas roll i bostadsbristens Sverige.  

Nya krav inom
samhällsbyggnad

Popcorn”, skulptur av Anton Hjärtmyr på Rosa gatan under Open Art 2015.
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Förändringsvilja, öppenhet och nyfikenhet karaktäriserar  
Stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun i dag.

Från att ett detaljplanearbete startas till projektering arbetar 
man i team med kompetenser från olika avdelningar.

TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER
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Vi har aktivt tagit plats på den nationella arenan för att ge 
vår bild av kommunernas möjlighet och ansvar i bostadsdebat-
ten. Bilden som målats upp har varit onyanserad och haft sin 
utgångpunkt i att storstadsregionernas förutsättningar gäller 
för hela Sverige. Vi har velat ge en bredare bild av läget och visa 
på att det finns flera kommuner i Sverige där planeringen fung-
erar bra. Det har vi gjort i många olika sammanhang och det 
är också en fråga vi pratar om internt på kontoret för att öka 
allas medvetenhet om vår roll i sammanhanget. 

Vi har bjudit in och genomfört ett antal fokusgrupper med 
marknaden där vi frågade dem: hur kan vi bli bättre? Responsen 
var oerhört positiv och vi fick en öppen och tillåtande dialog som, 
förutom ett antal förbättringsförslag, innebar en ökad förståelse 
för våra olika förutsättningar och roller i att få Örebro att växa.

Internt genomförde vi utvecklingsresor till andra städer i 
grupper med blandade kompetenser från de olika avdelningarna. 
Vi ser hela tiden över våra beredningsprocesser för att korta hand-  
läggningstiderna ytterligare, vi bjuder kontinuerligt in till 
frukostmöten med branschen och vi har skapat branschspecifi-
ka nyhetsbrev. Från att ett detaljplanearbete startas till projekt-  
ering arbetar vi i team med kompetenser från olika avdelningar. 

Något de flesta kommuner gör är att utbilda nämndpolitiker 
i deras roller genom att på ett pedagogiskt sätt ge dem kunskap 
om det fackområdet de fattar beslut inom. Det gör vi också. 
Men vi gör även det motsatta – vi utbildar också tjänstemännen 
i det politiska systemets förutsättningar och funktioner och 
diskuterar samspelet mellan politiken och förvaltningen. 

Förtroendet för oss hos politiken är en minst lika viktig bygg- 
sten för framgång som att ha en tydlig och gemensam målbild. 
Vi är en politiskt styrd organisation och den politiska viljein-

riktningen styr våra mål. Men det handlar också om att ha en 
god relation med våra uppdragsgivare så att vi kan få gehör för 
att få prova nya sätt att arbeta bättre, enklare och snabbare.

Vår plan- och bygglovsprocess bygger på en tämligen 
långtgående delegation. Till exempel behöver en detaljplan 
som handläggs med enkelt planförfarande (numer standardför-
farande) bara passera byggnadsnämnden för beslut en gång 
– för att antas. Det politiska inflytandet är dock långt ifrån 
åsidosatt. Med hjälp av den beredningsstruktur som vi har 
byggt upp får vi politisk input genom hela processen.

FLEXIBLA METODER 

Huvudansvaret för planläggning ligger på planeringsavdel-
ningen. Våra detaljplaner har en genomsnittlig handläggnings-
tid på cirka ett år, från det att vi startar själva planarbetet. Vi 
arbetar med flexibla detaljplaner för att inte göra dem mer 
detaljerade än nödvändigt och vi arbetar proaktivt för att ha en 
god planberedskap. 

För projekt på kommunal mark har vi en effektiv modell för 
att säkra att marken bebyggs snabbt och på ett sätt som gynnar 
kommunens utveckling. Först när detaljplanen är antagen i 
nämnd introducerar vi marken på marknaden. Vi har flexibla 
markanvisningsmetoder och kan därför välja ganska fritt hur 
vi vill hänvisa marken. Därefter ger vi förstudie till en aktör 
och efter att vi godkänt deras förstudie tecknar vi ett reserva-
tionsavtal där vi förbinder oss att sälja marken till dem och  
de förbinder sig att bygga det vi har kommit överens om. Först 
efter ett beviljat bygglov och påbörjad byggnation säljs 
kommunens mark.

Modellen bygger på att våra funktioner hänger väl ihop 
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◗ Så använder du grönytefaktorn
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◗ Smart med ljus på flera sätt

Tema: UTEMILJÖ,  

BELYSNING, GRÖNYTOR

2 | 2015
Svenska Kommunal-

Tekniska Föreningen
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– där kan du klicka dig vidare till ett webbformulär 
och teckna en prenumeration.
För 300 kronor (studentpris är 150 kronor) får du  
en helårsprenumeration.

(planering, mark- och exploatering samt bygglov) men också 
på god planberedskap på kommunens mark. Den framförhåll-
ningen är möjlig just för att vi arbetar proaktivt och inte enbart 
händelsestyrt. Och för att politiken låter oss göra det. 

Ytterligare en byggsten i det vi arbetar för att åstadkomma är 
att använda den generationsväxling som har skett i branschen i 
och med 40-talisternas pensionsavgångar proaktivt. Genera-
tionsväxlingen har gjort att kompetens har försvunnit och 
måste ersättas. Man kan se det som en risk för en organisation 
och en stor förlust, men man kan också använda det aktivt 
genom att ta tillvara på tillfället att ifrågasätta tidigare arbetssätt, 
roller och att bygga nya strukturer och effektiviseringar.

De senaste åren har priser och utnämningar bekräftat att  
det vi gör fungerar. I år blev Örebro årets stadskärna. Våra 
NKI-siffror (Nöjd Kund Index) för bygglovsprocessen (som  
vi ser som ett gott betyg till hela stadsbyggnadsprocessen) har 
klättrat från 61 till 73 på bara ett år. Vi tror inte att det är en 
slump. Vi tror att det hör ihop med förändringsarbetet och  
inte minst systematiken i det arbete vi har gjort.

När vi i oktober 2015 bjöd in till 7-stadskonferens för de 
jämnstora kommuner vi samarbetar med gjorde vi det under 
parollen ”målkonflikter i vårt arbete”. Och det är kanske 
typiskt för Örebro i det här skedet av vår förändringsprocess. 
Vi fortsätter att fokusera på de konfliktytor mellan mål och 
effektivitet som hotar att förlänga våra processer och sedan 
försöker vi hitta sätta att lösa dem. Vi kallar det Örebromodellen. 
Text: Ulrika Jansson, Chef för Planeringsavdelningen, Örebro kommun 
Foto: Susanne Flink

Ängsblommor längs Hertig Karls allé.
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 – resan från kontor till aktivitetsbaserat arbetssätt
När de tekniska förvaltningarna i Karlstads kommun vuxit ur sina lokaler i det gamla Stadshuset ville de 
inte ha mer utrymme. De ville ha lokaler som skulle stödja ett nytt arbetssätt som grundar sig på sam-
verkan. Det resulterade i ett hus utan innerväggar – undantaget mötesrum och toaletter – och fasta 
platser, ett så kallat aktivitetsbaserat kontor i det nybyggda Samhällsbyggnadshuset.

Ett hus för samverkan

Samverkan har på många sätt varit ett ledord i Karlstads 
kommun och särskilt för teknik- och fastighetsförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen. 

– Det är en förutsättning för att lyckas när vi pratar om stora 
komplexa frågor som till exempel utformningen av stadsmiljöer 
där många parter är inblandade och där alla är lika viktiga för att 
nå ett bra resultat, säger stadsbyggnadsdirektör Ingrid Näsström.

Därför har samverkan också varit det centrala när behovet av 
nya lokaler stod klart. Förutom att förvaltningarna led av att alla 
verksamheter var utspridda i olika delar av Karlstad såg de också 
att de behövde samverka mer, även med de som satt i samma hus. 

– För att tackla detta började vi jobba med processer för att 
se över samverkansmöjligheter men det blev också tydligt att 
våra nuvarande lokaler var en begränsning. Stadshuset byggdes 
på 60-talet och uppfyller inte längre kommunens krav på 
verksamhetslokaler. Vi arbetar till exempel mer i grupp nu än 

på 60-talet och allt tyder på att vi kommer göra det ännu mer  
i framtiden. Då är det inte längre hållbart att alla sitter instängda  
i cellkontor och det bara finns en handfull mötesrum. Därför 
har vi valt en aktivitetsbaserad lösning. Vi tror att det främjar 
möten och samarbeten, berättar teknik- och fastighetsdirektör 
Hans Wennerholm.

En sådan här förändring kommer inte av sig självt utan kräver 
ordentlig förberedelse och att man jobbar på flera olika fronter.

GÅTT FRÅN PAPPER TILL DIGITAL INFORMATION

En förutsättning har varit att minska beroendet av papper och 
handlingar. Det fungerar inte att jobba aktivitetsbaserat om 
varje medarbetare måste bära 20 pärmar varje gång de kommer 
till jobbet. Ett informationsförvaltningsprojekt har därför 
arbetat parallellt med syfte att digitalisera alla handlingar och 
det arbetet fortsätter även efter inflyttningen.
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– Det är ett stort arbete som vi behövde göra ändå för att få 
ordning på alla handlingar, arkiv och data som lagras inom 
vår verksamhet. Men det har varit en väldigt viktigt ingrediens 
för att lyckas ställa om från cellkontor med oändliga hyllmeter 
till ett aktivitetsbaserat kontor med färre lagringsplatser, säger 
Hans Wennerholm.

TVÅ ÅRS FÖRBEREDELSER

I juni 2013 togs ett politiskt beslut om att teknik- och fastig-  
hetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvalt-
ningen, med 300 medarbetare utspridda på tre olika adresser, 
skulle flytta till gemensamma lokaler för att samverka bättre 
över förvaltningsgränserna. Kommunen valde efter utredning 
och anbudsförfrågan att hyra nybyggda lokaler.

En projektgrupp bildades i november 2013 med personer 
som jobbar med kommunikation, personalfrågor, servicetjänster, 
byggnation och lokalfrågor. Arbetet delades upp i fyra del- 
projekt inom IT och säkerhet, utformning av lokalerna, bygg-  
nation och flytt. I augusti 2015 gick flyttlasset till de nya 
lokalerna men resan tar inte slut där. Nu ligger fokus på att 
finjustera och fortsätta jobba med att utveckla både lokalerna 
och arbetssätten.

MEDARBETARNA MED FRÅN START

Eftersom förvaltningarna införde ett nytt arbetssätt så har det 
varit viktigt att låta personalen vara med från början och påverka. 
Kommunikation har därför varit en viktig fråga under hela 
projektets gång.

– Redan i november 2013 kallade vi alla 300 medarbetarna till 
ett gemensamt stormöte. Vi upplevde att det var positivt att alla 
fick se varandra och tillsammans höra om planerna och så har vi 
fortsatt jobba under hela projektet, berättar Maria West, projekt-  
ledare för projektet som fick namnet ”Huset för samverkan”. 

Det första stormötet följdes upp av en inspirationsföreläs-
ning med en expert på aktivitetsbaserade kontor, workshoppar 
på varje enhet, workshoppar i tvärgrupper tillsammans med 
arkitekt, löpande information på intranätet och studiebesök. 

– Vi gjorde studiebesök i andra aktivitetsbaserade kontor 
tillsammans med medarbetare från verksamheterna ganska 
tidigt i projektet för att de skulle få en bild av hur det kunde  
se ut och fungera. Det var en väldigt viktig framgångsfaktor 
eftersom det involverade medarbetarena och innebar att de 
kunde bilda en egen uppfattning och inte bara få besked 
uppifrån om hur det skulle bli. De blev viktiga ambassadörer 
under arbetets gång, säger Maria West.

Under projekttiden har synpunkter inhämtats löpande och 
det har påverkat utformningen och dimensionering och skapat 

förutsättning för flexibla lösningar där man har tillgång till 
hela huset. Att alla delar på lokaler, teknisk utrustning och 
referensmaterial är också viktigt ur ett resursperspektiv.

Andra viktiga forum för påverkan har varit referensgrupper 
med representanter för facken och med ledningsgrupperna.

ORO FRÅN MEDARBETARE

Det är ett stort steg för många att gå från eget kontor till att fritt 
välja arbetsmiljö och det väcker mycket frågor och funderingar.

– Det här har varit ett förändringsprojekt mer än en flytt 
och det har varit viktigt att hela tiden stämma av med vad 
medarbetarna vad tycker och tänker. Vi måste ha respekt för 
att alla inte fungerar lika och har olika förutsättningar för att 
ställa om, säger Maria West.

– Det kan röra sig om en oro för att platserna inte ska räcka 
till eller att andra ska bli störda när man själv pratar i telefon. 
Därför har det varit viktigt att vi har haft lång tid på oss att 
jobba med de här frågorna, forsätter Maria.

MÄTNING EFTER TRE MÅNADER

I november 2015 genomfördes en mätning bland medarbetarna 
för att se hur de uppfattar sin arbetsplats. Den visar att 63 
procent är positivt inställda till huset, 23 procent är neutrala 
och 14 procent är negativt inställda. Jämfört med inställningen 
innan flytten har flera som var neutrala innan flytten nu blivit 
väldigt nöjda.

– Vi ser positivt på resultatet. Undersökningen visar att många 
redan har sett effekterna med ökad samverkan som hela tiden 
har varit vår målsättning med flytten. Samtidigt ser vi att vi 
fortfarande har en del frågor att jobba med, men med tanke på 
att vi nyss flyttat in känns det ändå som ett bra resultat. Nu 
handlar det dels om att lösa praktiska frågor och dels att jobba 
med kultur och arbetssätt, säger Hans Wennerholm, teknik- 
och fastighetsdirektör.
Text och foto: Text: Annica Granlund, kommunikationsstrateg,  
Karlstads kommun
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FAKTA OM SAMHÄLLSBYGGNADSHUSET
• Cirka 300 personer ska arbeta i det nya huset på  

5 360 kvadratmeter
• Det är 17 kvadratmeter och tre stolar per person 
• 48 mötesrum som tillsammans rymmer 429 personer
• Man väljer en zon, aktiv, stillsam eller  tyst, beroende på 

arbetsuppgift
• Rent-bord – man plockar undan sina saker om man är borta 

mer än  en timme
• Miljöcertifiering - Miljöbyggnad guld

25-26 MAJ
i ÖREBRO

Guldspartner:                                                                         I samarbete med

                                                        Följ oss gärna på Facebook, Twitter, #stadsutveckling och vår hemsida www.svenskastadskarnor.se

GÖR SKILLNAD!

Välkommen!

Svenska Stadskärnors Årskonferens 2016

Vem blir Årets Stadskärna 2016 
och Årets Centrumutvecklare?

Två prestigefyllda utmärkelser och vinnare, som gjort skillnad 2015,
ska koras under festliga former på banketten den 25 maj.

Konferens & Mötesplats

Med mottot GÖR SKILLNAD! väljer vi ämne och talare där vi bl a belyser :
• Trender inom stads-, plats- och centrumutveckling.
• Aktuella forskningsrapporter som påverkar staden.
• Goda exempel och förebilder.
• Influenser och händelser från när och fjärran. 
• Smarta tips och tänkvärda aha-upplevelser.
• Nätverka med branschkollegor från hela landet!
Detaljerat program kommer i april. 

Pre-Seminars & Mässa 
• 3 timmars mini-seminarier i samarbete med våra Preferred Partners.
• Branschkunnig expertis inom stadsutveckling finns på plats.

Mingelkväll 24 maj! 
För dig som anländer redan kvällen innan konferensen börjar.

Anmäl dig på www.svenskastadskarnor.se
Där hittar du priser för Early-bird etc. 
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I många kommuner är näringslivsfrågor något som främst näringslivschefen arbetar med. För-
valtningar som stadsbyggnad och miljökontor jobbar också med företag men utifrån ett annat 
perspektiv och ofta med andra glasögon. Fokus ligger på att gestaltning och lagstiftning skall 
följas. Går detta att förena? Jag tror det.

När företag växer och utvecklas skapas mer resurser för vår 
gemensamma välfärd. Svenskt Näringsliv har genom sin sajt 
www.sverigetarmatchen.se kunnat visa hur mycket olika 
företag bidrar med till välfärden genom sina skatteintäkter.  
Ett exempel är Svea Skydd i Mälardalen som med sina fem 
anställda bidrar med pengar som räcker till fem gymnasielärare 
årligen. För att företagen skall växa och utvecklas så behöver 
de ibland hjälp med exempelvis en utbyggnad eller en nyetable-
ring. Detta kräver givetvis ett bygglov och ibland även en 
planändring. Ibland kan flera olika förvaltningar vara 
inblandade i samma utvecklingsprocess.  Detta gör att även 
stadsbyggnad och andra förvaltningar är en del av näringslivs-
utvecklingen i en kommun. Det företagen möter när de behöver 
hjälp med exempelvis ett bygglov påverkar företagens möjlig-
het att utvecklas och bidra till kommunens skatteintäkter. 

Vad företagen tycker om en kommuns myndighetsutövning, 
där bygglov ingår, mäts i cirka 200 kommuner genom SKL:s 
Öppna jämförelser: Företagsklimat. Företagen får bedöma 
olika delar av processen och detta omvandlas till ett Nöjd 
Kund Index (NKI) för bygglov både på kommunnivå och på 
riksnivå. NKI för myndighetsområdet Bygglov hade 2014 ett 
snitt NKI på 62, vilket är ett knappt godkänt resultat enligt 
SKL. Myndighetsområdet Miljötillsyn har som jämförelse ett 
snitt NKI på 68. Hur kan då bygglov hitta nycklarna för att kom-  
binera en rättsäker process med ett gott företagsklimat? Jag tror 
att det behövs både interna och externa åtgärder för att lyckas.

DESIGNMETODIK

De flesta förvaltningar arbetar med verksamhetsutveckling. 
Det finns ett genuint intresse att bli mer effektiv och att hitta 
processer som är bra både för handläggarna och för de som 
söker bygglov. Oftast sker verksamhetsutvecklingen internt. 

NKI-mätningen ger enbart en fingervisning om vad 
företagen tycker om servicen.  De mäter om företagen är nöjda 
med informationen eller med bemötandet.  De ger inte svar på 
varför det ena eller det andra upplevs som bra eller mindre bra. 
Mätningen ger heller inget svar på hur samverkan mellan olika 
delar fungerar eller vilka konsekvenser olika beslut får. Det 
finns mycket som mätningen inte ger svar på och som behöver 

kompletteras. Det kan utvecklas genom en så kallad Design-
process.

Design definieras oftast som ett föremåls konstruktion, form-  
givning eller den skapandeprocess som används från idéstadiet 
till färdig produkt. Dessa produkter utvecklas efter funktionella 
och estetiska krav med utgångspunkt från brukarens behov 
(kända, upplevda eller uppfattade). Design tillämpas för 
utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer. Design i 
den här kontexten avser just brukarmedverkan, det vill säga en 
kunddriven tjänsteutveckling. Det forskas en hel del kring just 
tjänstedesign bland annat på Luleås tekniska högskola och 
begreppet blir allt mer vedertaget för organisationer som 
jobbar med kunderna i fokus för sin utveckling. Designmeto-
dik betyder i korthet att ha den man är till för i fokus och låta 
den gruppen/personerna vara med och utveckla de tjänster som 
den sedan är till för.  Detta kan beskrivas i en cirkel.

MÄTNING

De kvantitativa mätningarna som genomförs är basen i arbetet. 
Analysera vad som fungerar och var utmaningarna finns. Vilka 
branscher är viktiga ur strategisk synvinkel?

ANALYS OCH INTERN FÖRANKRING

De interna åtgärderna är viktiga för att enas om vilket mål som 

TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER

MÄTNING

Återkoppling

Verksamhetsutveckling Kvalitativ dialog

Verksamhetsutövare/
företag

Analys
Intern förankring
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finns och att säkra ett genuint intresse för att hitta vägar där 
rättsäkerhet och service kan kombineras. Grunden är ett 
genuint intresse för företagens villkor och en förståelse för  
vad som är viktigt för dem. En annan internt viktig fråga är 
samverkan mellan olika delar både inom en förvaltning men 
också mellan olika förvaltningar. Om Planavdelningen och 
Bygglov inte har samverkat kring en etablering blir det ofta 
utmaningar längre fram. Om en restaurangägare får olika 
besked från Bygglov, Serveringstillstånd och Livsmedelstillsyn 
så är det svårt att komma vidare. Kan detta samordnas så 
sparas tid både för handläggarna och för företagen.  

KVALITATIV DIALOG

Genom att ha en mer kvalitativ dialog med företagen så får ni 
fram mer information om önskemål och utmaningar. Detta 
kan ske antingen via djupintervjuer, fokusgrupper eller Case/- 
händelsebaserade workshops. Förbättringsförslagen kan komma 
från båda parter i en designprocess.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Allt som kommer fram är inte möjligt att genomföra. Det kan 
bero på andra prioriteringar, lagstiftning eller att beslutet inte 
kan fattas på kommunal nivå. Det som är möjligt att genom- 
föra kan infogas i befintliga handlingsplaner och verksamhets-
planer. Den stora fördelen med att utgå från en designprocess 
med företagen är att ni dels har fått hjälp att prioritera men 
också hjälp att få fram förbättringsförslag som gör skillnad. 

ÅTERKOPPLING

För att få en full effekt av en designmetodik så måste det ske 
en återkoppling. Företagen måste få information om hur deras 
förslag har påverkat och vilka som kommer att genomföras.

ERFARENHETER AV DESIGN

Skatteverket är nog det mest kända exemplet på en myndighet 
som använder tjänstedesign för att utveckla sin verksamhet. De 
är ett talande exempel på hur bilden av en myndighet kan för-  
ändras. Bland kommunerna i Sverige så är det flera kommuner 

som jobbar designinspirerat.  Örebro kommuns stadsbygg-
nadskontor med bygglovschef Sofia Lindén i spetsen har  
under flera år arbetat tillsammans med Great Consulting med 
intervjuer och fokusgrupper som en grund för verksamhetsut-
veckling och bättre företagsklimat. NKI på bygglov har i den 
senaste mätningen gått från NKI 50 (år 2013) till NKI 71 
(2015 års mätning). Även Nacka, Umeå, Solna, Borås och 
Nyköping är kommuner som plockar in design i sin verksam-
hetsutveckling tillsammans med oss.

Jag är helt övertygad om att myndighetsutövning går att 
kombinera med ett bra företagsklimat. Nyckeln är att företags-
klimat är en fråga som många bör engagera sig och känna sig 
delaktiga i. Här kan alla bidra och jag är helt övertygad om att 
om företagen blir involverade i er tjänsteutveckling så kommer 
ni dels att få nöjdare företag, bättre relationer och kanske ännu 
roligare på jobbet. Lycka till.
Text: Ulrika Riseby, affärsansvarig Great Consulting Örebro 

FAKTA
Jag heter Ulrika Riseby och jobbade 
i sex år med företagsklimatfrågor 
på näringslivskontoret i Örebro. Ett 
av mina uppdrag var att samordna 
förvaltningarna kring ett gemensamt 
mål. Målet var att de företag som 
behövde olika myndighetsbeslut 
skulle möta en enad kommun och att 
de skulle stanna, utvecklas och växa, 
en funktion för företagslots. Sedan 
två år tillbaka är jag affärsansvarig 
på Great Consulting AB ett företag 
med 17 anställda som arbetar bl.a. 
med tjänstedesign och processer för 
verksamhetsutveckling och mark-
nadsutveckling inom både privat och 
offentlig sektor. Vi har idag uppdrag 
för ca 20 kommuner samt för SKL och 
Svenskt näringsliv. Kontakt: ulrika.
riseby@great.se alt 070-2402140

TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER
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Människa möter 
människa  
– värden skapas

Vilka erfarenheter får man för sitt yrke som deltagare på en 
internationell konferens för kommunala ingenjörer? Vilken 
inspiration kan man få för byggprojekt i Sverige i mötet med 
andra människor som angrips av liknande problem? Möten 
med människor världen över ger inspiration och leder till ut-
veckling i en värld där internationella utbyten blir än viktigare.  

2015 tilldelades flera  
medlemmar i Svenska Kommunal- 

Tekniska Föreningen resebidrag för att 
delta som föreningens representanter på 

den internationella organisationen för 
kommunaltekniker IFME:s årkongress 

på Nya Zeeland. Under de gånga numren 
har flera kongressresenärers artiklar 

publicerats. Även denna text  
är skriven av resenärer.

Memorial Park Alliance-projektet tog 138 veckor från start till färdigställande. Vecka 112: Tunneln 
invigdes i september 2014.

Vecka 142: Flygbild tagen över parken med drönare.

Vecka 37: Skolklass namn-
ger lyftkran Cranosaurus.
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Människa möter 
människa  
– värden skapas

Den här artikeln presenterar erfarenheter från International 
Federation of Municipal Engineers (IMFE) årskongress på  
Nya Zeeland. 

IFME är ett världsomspännande nätverk för kommunala 
ingenjörer. Flera av världens länder är medlemmar i IFME- 
nätverket. Sverige är medlem i organisationen genom kommunal-
tekniska föreningen. Vart tredje år arrangerar IFME en årskon-
gress. IPWEA är Australiens och Nya Zeelands nätverk för 
kommunal ingenjörsverksamhet. För 2015 anordnade IFME och 
IPWEA en samordnad fyra dagars årskongress för kommunala 
ingenjörer. Platsen där kongressen hölls var i staden Rotorua på 
den nyazeeländska Nordön.  

Kongressen hade delats in efter 
ett antal olika temaområden inom 
den kommunala planeringsvärl-
den. Följande två presentationer var inom kongressens  
temaområde ”sustainable communities” och de båda gav  
oss inspiration för framgångsrik kommunal planering på  
olika nivåer. 
1. Children’s voice in urban planning
Eva Spirdal Jensen från Norge höll ett inspirerande föredrag om 
hur man i Norge involverar barn och ungdomar tidigt i detalj- 
planeprocessen för att utbyta lokal kännedom och tillvarata  
deras intressen och behov då nya detaljplaner upprättas. 

Norge tog år 1989 fram riktlinjer för att skydda barn och 
ungdomars intresse vid stadsplanering. Sjutton år senare gjordes 
en utvärdering av den kommunala tillämpningen av dessa rikt- 
linjer. Utvärderingen visade på att även om riktlinjerna var mycket 
väl kända av planhandläggare och politiker i de olika kommu-
nerna, så gjordes andra överväganden när konflikter väl uppstod.  
Vuxna har ofta lite kunskap om barn och ungdomars behov 
vilket gör att de ofta blir den förlorande parten i en konflikt. 
Sedan år 2003 ingår FN:s barnkonvention i norsk lag. Konven-
tionen tillsammans med den norska plan- och bygglagen och  
de framtagna riktlinjerna för att skydda barn och ungdomars 
intresse vid stadsplanering utgör en rättslig ram som ska säker- 
ställa barns medverkan i den norska stadsplaneringen. Denna rätts- 
liga ram måste verkställas i alla planprocesser och byggaktiviteter.

För att säkerställa barns och ungdomars medverkan i stads- 
planeringen arbetar de norska kommunerna numera efter metoden 
”Childreń s Track Registration”. En metod där barn och ungdomar 
får dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper med hjälp av 
kartor för att utveckla de detaljplaner som upprättas. Metoden 
grundar sig på ett aktivt deltagande hos barn och ungdomar och 

är framtagen för att skydda deras intressen i kommunal 
planering och för att öka kunskapen om barn och ung- 
domars behov. Denna metod utförs av planhandläggare  
i samarbete med förskolor och skolor och används främst  
i ett tidigt skede i planprocessen.

Delaktighet är ett begrepp som har ett brett användnings-
område. Medborgarinflytande i planprocessens inledande 
skede stärker och utvecklar de detaljplaner som upprättas. 
Barn och ungdomar är aktiva användare av offentliga 
platser. Ingen kan bättre än dem själva ge en mer aktuell 
beskrivning på hur och var de rör sig och vilka underliggande 

behov som finns för att 
förbättra dessa platser. Att 
tillvarata barn och ungdomars 
åsikter kan öka kunskapen hos 

planhandläggare vid planläggning och bidra till att deras 
behov och intressen tas i beaktning i framtida planer.

Planhandläggare och politiker konstruerar och verkställer 
de planer som ofta har konsekvenser som kommer att påverka 
barn och ungdomar. Det är de vuxnas ansvar att visualisera 
och dokumentera dessa konsekvenser. Platser sett med barn 
och ungdomars ögon skiljer sig något från de som ses av 
planhandläggare. Med den metod som används i Norge kan 
barn och ungdomar genom att rita kartor berätta hur de 
använder den lokala miljön, vilka vägar de använder sig av, 
vilka platser de gillar och vilka platser de upplever vara 
otrygga. Deltagandet ses som en del av undervisningen för 
morgondagens vuxna och framtida beslutsfattare. Med hjälp 
av deras deltagande och den datainsamling som sker kan 
kommunerna på ett fördelaktigt sätt tillvarata och beakta de 
ungas behov och intressen i ett tidigt skede i planeringsprocessen.

Children ś Track Registration används framgångsrikt i 
Norge. Att involvera barn och ungdomar och beakta deras 
intressen tidigt i planprocessen är av stort värde och något 
som vi i Sverige borde lära oss av och om möjligt, mer 
konsekvent, ta efter. När Eva Spirdal Jensen delade med sig 
av sin mångåriga erfarenhet inom den kommunala verksam-
heten kom vi till den insikten att trots att vi verkar i olika 
länder så brottas vi med liknande frågor. Även om lagar och 
regler skiljer sig åt mellan länderna så kan utbyte av erfar- 
enheter öka ens kunskap och synsätt likaså utbyte av 
erfarenheter mellan barn och ungdomar samt planhandläggare.
2. Memorial Park Alliance – Wellington Nya Zeeland. 
Regeringen i Nya Zeeland hade tagit beslutet att det i 

"Barn och ungdomar är aktiva  
användare av offentliga platser".
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huvudstaden Wellington skulle byggas en minnespark för  
att symbolisera firandet av offer från Nya Zeeland som stupat 
under första världskriget. Det nya landmärket döptes ”Pukhea-
hu National War Memorial Park”. Del av en huvudtrafikled i 
Wellington behövde för parkens konstruktion och projektets 
genomförande förvärvas. All trafik genom området skulle från 
att gå ovan jord ledas till att istället gå i en tunnel. Omled-
ningen av trafiken i området för projektets genomförande 
skulle förstås innebära omfattande trafikstörningar. Nya 
Zeelands regering kungjorde projektet 7 augusti 2012. Första 
spadtaget togs 3 oktober 2012. Tunneln öppnades 28 septem-
ber 2014. Hela projektet med minnesparken stod klart 31 mars 
2015. Alltså, projektet hade genomförts på endast 966 dagar 
efter kungörandet. 

Att ett sådant här projekt, med den omfattningen lyckades 
genomföras under sådan begränsad tid väcker förstås inspiration. 
Omfattande byggprojekt med liknande dignitet i Sverige har 
av vår erfarenhet tagit mycket längre tid än detta.  

Vad var det då som gjorde att projektet kunde genomföras 
under en så pass kort tid och bli så framgångsrikt?

För att projektet skulle bli framgångsrikt på alla plan hade 
projektledaren, Brian Aspin, tillsammans med arbetskommittén 
bestämt ett antal röda trådar som skulle följas i alla genom- 
gående led.

Prioritera starka relationer – hur tillit kan byggas mellan 
olika intressenter och samhällsinvånare samt hur detta kan  

stärka projektet. Möjligheterna att förankra det positiva 
sorterades ut för att omfamna hela teamet. Projektledaren 
lyckades vända mycket av den negativa kritiken som kom från 
invånare till något positivt. Till exempel visade föräldrar till 
små barn inom området skepsis till projektet och kände 
osäkerhet. Projektledaren valde då att stärka denna relation 
genom att bjuda in skolklasser till projektet. Eleverna fick även 
aktivt delta i själva arbetet, vilket uppskattades stort av barnen. 
Delaktigheten fick även lärare och föräldrar att bli mer 
engagerade och därmed, enligt projektledarens beskrivning, 
mer positivt inställda till projektet.

Being accountable. Alla inkomna frågor på mail och från 
olika sociala medier skulle besvaras samma dag. Kommunika-
tionen för frågor och inkomna synpunkter skulle vara personlig. 
Detta så att frågande skulle känna sig personligt bemött. 
Projektledaren framhävde också att direktkommunikationen 
fungerade mycket bra vilket ledde till att klagomålen minskade 
under tidens gång. 

Direct engagement – everyone a communicator. Idén innefattade 
ett bra dialogbygge med alla intressenter och samhällsmed-
borgare. Detta baserat på att alla skulle kunna förstå projektet 
och arbetsplanen samt att alla som vill kan vara kommunika-
törer till projektet. Detta för att projektet skulle skapa ett solitt 
rykte. Till exempel beskrev projektledaren att ett öppet volontär-  
deltagande i bygget av parken skapade en bra naturlig kom-  
munikation mellan kommunen, intresseorganisationer och 

Vecka 37: Alliance-chef Duncan Kenderdine pratar med skolklass som namnger lyftkran.
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medborgare. Stort fokus med den röda tråden ”direct engage-
ment” var alltså att allmänheten skulle möta upp projektet 
med positiv respons. 

Sett till större byggnadsprojekt i Sverige, vad kan vi lära oss 
från genomförandet av detta projekt och om de röda trådarna som 
användes under genomförandet? 

Först och främst skulle vi vilja säga att de intryck vi fick om 
Memorial Park Alliance var att det verkligen går att fram-
gångsrikt genomföra omfattande och svåra projekt under en 
begränsad tid. Detta även för ett projekt med ett svårgenom-
förbart utgångsläge och där oförutsedd problematik som måste 
hanteras snabbt kommer att dyka upp under genomförandet. 

I Sverige har stora byggprojekt en tendens att redan under 
planprocessen presenteras som att det kommer bli svårt och 
kostsamt att genomföra. Med ett sådant utgångsläge har 
omfattande projekt i Sverige en tendens att skapa politisk 
oenighet och en kritisk folkopinion. Memorial Park Alliance 
presenterades som svårt och komplext men samtidigt beskrev 
projektledaren att de röda trådarna skulle leda till att projektet 
genomförs i enlighet med utsatt tidplan och budget. Komplex-
iteten och de uppenbara störningarna projektgruppen kände 
till kommer uppstå sågs som något som skulle stärka projektet. 
Just detta är kanske något som svensk kommunal planering 
och byggande behöver. 

Hinder som dyker upp för byggnadsprojekt i Sverige, stora 
som små, upplevs enligt vår uppfattning som kanske mer 
svårhanterliga än vad de egentligen behöver vara, vilket i sin 
tur verkar leda till att projektets genomförande tar längre tid 
och blir kostsammare. Olika former av hinder som dyker upp i 
omfattande byggprojekt i Sverige har enligt vår uppfattning en 
tendens att skapa politisk oenighet vilket i sin tur leder till att 
plan- och genomförandeprocessen blir mycket mer utdragen. 
Utöver politisk oenighet kan ofta stor medborgerlig skepsis av 
olika orsaker uppstå för större byggprojekt. Memorial Park 
Alliance var onekligen svårt att genomföra. Projektledaren till 
Memorial Park Alliance beskrev att tongången var att projektet 
skulle genomföras enligt utsatt tidplan oavsett vilka hinder 
som uppstår på vägen och nyckeln till framgång var de röda 
trådarna där. Prioritera starka relationer var det viktigaste.  
Vad som också var intressant var hur projektet presenterades. 
Inställningen hos projektgruppen var att bemöta allt med en 
positiv vinkling. 

Med en inställning av att erfarenheter och utbyten från 
andra länder är användbart för planeringen och byggandet i 
Sverige kommer ytterligare framgång uppnås för kommuner, 
intressegrupper såväl som våra medborgare.      
Text: Magnus Hansson, exploateringsingenjör Salems kommun och Erika Persson, 
exploateringsingenjör Höganäs kommun. Foto: Memorial Park Alliance

MEMORIAL PARK ALLIANCE AWARDS
TEAM

2015 Wellington Property People Urban Design and 
Architectural Merit Award

2015 NZTA GEM (Going the Extra Mile) Customer 
Champion Award Individual (Brian Aspin)

2014 HEB Business Excellence Award, Environmen-
tal (sediment tanks)

2014 NZTA GEM (Going the Extra Mile) Connecting 
with Communities Award 

PUKEAHU NATIONAL WAR MEMORIAL PARK AND 
ARRAS TUNNEL 

2015 NZ Concrete Society Supreme Award

2015 NZ Concrete Society Landscaping Award

2015 NZ Concrete Society Infrastructure Award 

2015 NZ Timber Indigenous Timber Award (park 
pavilions)

Vecka 142: Storpublik på Anzac Day.

Vecka 68: Visningsdag öppen för allmänheten.
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Planhandläggare;  Inträngda  
mellan exploateringskrav och 
miljökvalitetsnormer
Frustration, maktlöshet och ilska men också förståelse kan möta 
mig när jag föreläser om möjligheterna att reglera dagvatten i 
detaljplanebestämmelser för att klara miljökvalitetsnormerna, 
MKN. Lagstiftaren har i praktiken placerat en stor del av ans- 
varet för genomförandet av vattendirektivet i knät på planhand-
läggarna, men utan insikt om att de nödvändiga reglerna inte 
alltid finns. Resultatet kan bli att direkt olagliga planbestämmelser 
fortsätter att flyta in i detaljplanerna eftersom handläggarna 
samtidigt har ett stort tryck från kommunledning på att få fram 
nya bostäder.

HÅRD PRESS ATT FÅ FRAM NYA BOSTÄDER

Det finns ett stort behov av nya bostäder. Uppdrag ges åt för-  
valtningar att leta efter lämplig mark. Detaljplaneprocessen 
dras igång, ibland utan att området finns med i översiktsplanen, 
ibland i strid mot översiktsplanen och i vissa fall utan att dag-  
vattenutredningar har gjorts. Uttrycket att ”det där fixar Va” 
kan höras, med underförstådd mening att dagvattenhanteringen 
alltid kan lösas av Va-huvudmannen. Det kan dock vara lättare 
sagt än gjort.

Uppdraget att ta fram detaljplan läggs på förvaltningen eller 
sköts av exploatören. Hur som helst så är det kommunen som 
ska fatta beslutet, och kommunen som bär det rättsliga ansvaret 
för att planen vilar på en rättsligt stabil grund.

PBL säger att marken ska användas för det ändamål den är 
mest lämpad för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov 
(2 kap. 2 §), vidare får mark endast bebyggas om den från 
allmän synpunkt anses vara lämplig för ändamålet (2 kap. 4 §). 
Byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig för 
ändamålet bland annat med hänsyn till vattenförhållanden, 
möjligheterna att ordna avlopp samt att förebygga vattenföro-
reningar och översvämningar (2 kap. 5 §). Slutligen ska MKN 
i miljöbalken följas (2 kap, 10 §).

Att den offentliga makten ska utövas under lagarna är ingen 
nyhet. Det står så i grundlagen. Innebörden är att domstolar 
och myndigheter endast får göra det som lagen säger att de  
får göra, och att de inte får göra något annat. Detta är en av 
grunderna för ett rättssamhälle.
Det pågående arbetet med att genomföra vattendirektivet  

har likheter med hur det en gång var att genomdriva EU:s 
luftkvalitetsdirektiv. Runt sekelskiftet konstaterade Uppsala 
kommun att man på vissa gatuavsnitt överskred MKN för 
utomhusluft, det gällde bland annat partiklar av viss storlek 
(”PM10”). En arbetsgrupp, som tillsattes för att ta fram förslag 
till åtgärdsprogram, insåg snart att dubbdäckskörning var en 
bidragande orsak. Om det först var i Uppsala eller i någon 
annan stad ska vara osagt, men tanken på att införa dubb-
däcksförbud uppkom. Andra förslag för att minska dammet 
var att styra vilken sandfraktion som användes på vintern, att 
vara snabbare med att ta upp sanden på våren samt att oftare 
sopa gatorna. När det gällde dubbdäcksförbudet var det dock 
ett problem, vägskylten som skulle signalera dubbdäcksförbud, 
”fanns inte” och kommunen hade inte den lagliga rätten att 
uppfinna förbudet. Införande av vägmärken är en fråga för 
regeringen. En enskild kommun fick således inte ”hitta på” 
egna vägmärken, ens för att klara EU:s MKN. En sådan åtgärd 
skulle strida mot grundlagen, och ingen skulle behöva följa  
ett sådant olagligt förbud. 

Arbetet med genomförandet av vattendirektivet i Sverige  
har nu gått så långt att det bland annat är kommunernas 
planhandläggare som ska genomföra det – långt från Bryssel. 
Det gäller att få fram detaljplaner som släpper fram nya 
bostäder, men som samtidigt klarar MKN. Men vilka ”väg- 
märken”, det vill säga vilka rättsliga instrument, står till buds 
för att MKN verkligen ska kunna hållas?

MARKEN SKA VARA LÄMPLIG FÖR ÄNDAMÅLET

En utgångspunkt i PBL är att marken ska vara lämplig för 
ändamålet, och i dess förarbeten sägs att utgångspunkten är att 
marken ska ha naturliga förutsättningar för att de angivna 
kraven ska kunna uppfyllas samt att det inte ska behöva vidtas 
några extraordinära åtgärder för att göra marken lämplig 
(proposition 1985/86:1 s. 472 samt Mark- och miljööverdom-
stolens avgöranden P 1666-13 samt P 8864-14). I propositionen 
uttalar man vidare att om beräkningar visar att kostnaderna 
för att göra marken lämplig skulle bli onormalt höga, bör inte 
området användas för bebyggelse.

Detta innebär bland annat att det någonstans finns en 
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Planhandläggare;  Inträngda  
mellan exploateringskrav och 
miljökvalitetsnormer

(oftast ekonomisk) gräns för hur mycket åtgärder som ska 
kunna godtas för att marken ska bli lämplig för den önskade 
bebyggelsen. Uttalandet tydliggör därmed att det faktiskt finns 
mark som inte lämpar sig för (den önskade) exploateringen. 
Detta kan naturligtvis vara ett tufft besked att lämna sitt 
kommunalråd. Var denna ekonomiska gräns går kan säkert 
skifta mellan kommunerna, beroende på hur högt byggtrycket 
(fastighetspriserna) är.

I de flesta fall går dock planprocessen vidare, och för att då styra 
upp markanvändningen så formuleras i detaljplanen ett antal 
planbestämmelser. Det är det rättsliga instrument som föreligger.

Om vi håller oss till dagvattenproblematiken, och att syftet 
både kan vara att styra vattenmängder och att undvika att 
MKN överskrids så kan det finnas behov av att reglera bland 
annat följande:
• Hur mycket vatten som ska få lämna planområdet.
• Hur förorenat detta vatten får vara. 
• Det kan finnas önskemål att det på varje fastighet ska finnas 

fördröjningsmagasin eller motsvarande.
• Det kan finnas önskemål om gröna, fördröjande, tak eller 
• Att marken ska klara av att infiltrera viss mängd vatten per 

tidsenhet.
• I vissa fall är det Va-huvudmannen som genom planbestäm-

melser vill påverka flödet från fastigheterna eftersom man har 
underdimensionerade dagvattenledningar.

LAGLIGA OCH OLAGLIGA PLANBESTÄMMELSER

Vad som får formuleras i planbestämmelser regleras i 4 kap. 
PBL, och uteslutande där. En planbestämmelse som inte har 
stöd där får alltså inte skrivas. Det har dessvärre visats sig att 
det tummas på detta.

Under senare år har det varit en ganska stor diskussion om 
hur planbestämmelser, främst med hänsyn till dagvattenhante-
ringen, kan utformas. Diskussionen beror delvis på att Boverket 
tidigt (och olyckligt) var ute med felaktiga råd i olika samman-
hang som i sin tur ledde till vissa mer allmänna missuppfatt-
ningar. Läget har dock ändrats, dels genom att Boverket nu 
utkommit med bra råd (Kunskapsbanken) om hur planbestäm-
melser får utformas bland annat för dagvattenhanteringen, men 

också genom ett antal avgöranden hos Mark- och miljööver-
domstolen (MÖD 5128-12, P 2699-12, P 10833-13).

Faktum kvarstår dock, 4 kap. PBL ger inte alltid lagstöd för 
de planbestämmelser som ibland uppfattas som nödvändiga  
för att planen ska kunna genomföras utan att MKN överskrids 
eller utan risker för allt för stora vattenflöden.

Det är min uppfattning att PBL i vissa fall bör ändras för att 
göra vissa planbestämmelser möjliga. Detta gäller till exempel 
att det ska vara möjligt att förbjuda visst byggmaterial som kan 
släppa ifrån sig föroreningar. Men i andra fall är jag mer tvek-  
sam till om det är PBL som ska ändras, till exempel vad gäller 
möjligheterna att reglera vattenflöden och mängd föroreningar. 
Ett argument mot sådana planbestämmelser är att de kräver 
ständig och långvarig tillsyn, och min uppfattning är att 
planmyndigheterna inte är beredda att ta ett sådant tillsyns- 
ansvar. Det kanske då är bättre att se över andra författningar, 
såsom miljöbalken eller lag om allmänna vattentjänster. Det 
bästa är väl om det i vanlig svensk anda tillsätts en förutsätt-
ningslös utredning som får analysera frågan. Bör det till exempel 
vara möjligt för Va-huvudmannen (enligt vattentjänstlagen) att 
kunna kräva att fördröjningsmagasin ska inrättas på fastighets-
ägarens mark? Idag är detta inte rättsligt möjligt.

Ni som kört bil på Kungsgatan i Uppsala vet att det nu finns 
skyltar som anger dubbdäcksförbud. Det är resultatet av att 
regeringen nåtts av signaler om att skylten behövdes, och jag 
tror inte att det var någon kommun som på eget bevåg satte 
upp dessa skyltar innan det fanns lagligt stöd för dem.

Situationen är nu liknande när det gäller MKN för vatten. 
Problemet är att under tiden, och fram till dess att juridiken 
ändras, kommer planhandläggarna att vara utsatta för högt 
tryck från dem som snabbt vill ha fram nya bostäder. Det är 
dock viktigt att myndighetsutövningen även fortsättningsvis 
sker under lagarna, och att också de som trycker på för att 
snabbt få fram nya bostäder förstår det dilemma som många 
planhandläggare lever med. All mark är faktiskt inte lämplig 
för (bostads)bebyggelse! Det är en av de frågor som ska avgöras 
under planprocessen.
Text: Juris. Dr. Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB   
www.ekolagen.se
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• Idéer om en tågtunnel under Göteborg har florerat sedan 
slutet av 1980-talet. Bakgrunden har varit behovet av att 
utveckla tågtrafiken kring Göteborgs Central. Debattören 
Jan-Ove Nilsson hävdar i sin artikel att Göteborgs ledande 
politiker 1999 ”i ett snabbt men dåligt underbyggt beslut” 
bestämde att en tågtunnel skulle bli lösningen för pendeltågen. 
Det stämmer inte. Beslutet om Västlänken, en tågtunnel under 
Göteborg, fattades inte 1999 utan 2007. Fram till 2002 
utredde dåvarande Banverket också en alternativ dragning 
under älven till Hisingen och ända fram till beslutet 2007 
utreddes också ett alternativ där stationsområdet vid Göteborg 
Central utvidgas utan tunnel under staden. Jan-Ove Nilsson 
kallar även Västlänken ”ett politikerdrivet projekt”. Där har 
han rätt i sak då Västlänken, i likhet med alla investeringar i 
infrastruktur som bekostas av offentliga medel, är en följd av 
politiska beslut.
 
• En av Västlänkens tre nya stationer byggs i stadsdelen Haga i 
Göteborg. Debattören för fram att Haga är ”en stadsdel där allt 
utom en parkeringsplats redan är utbyggt”. Han bortser 
därmed från de huvudsakliga motiven till stationen. I 
anslutning till Haga har Göteborgs Stad flera kommande 
stadsbyggnadsprojekt, bland annat Norra Masthugget och 
Skeppsbron. När den nya tågstationen står klar 2026 kommer 
även övrig kollektivtrafik i området att ha utvecklats och 
tågstationen kommer att få en viktig funktion som bytesnav 
mot stadens västra stadsdelar. Genom att fördela resenärerna 
på fler nya centrala tågstationer kan också trycket på det 
överbelastade området runt Göteborgs Central minska. 
 
• Jan-Ove Nilsson hävdar vidare att ”Trafikverket har trots 
tidigare löften vägrat att lämna ut kalkylen för granskning”. 
Trafikverket har lämnat ut det material som går utifrån det 
ansvar myndigheten har att hushålla med de statliga medlen. 

Kalkylen för Västlänken har redovisats i tio kalkylposter, på 
samma sätt som för övriga storprojekt. För tillfället pågår 
upphandlingar av entreprenörer och en redovisning av kalkyler 
ner till detaljnivå skulle sannolikt påverka deras anbud och 
leda till högre priser för bygget. 
 
• Debattören lyfter också fram en eventuell, framtida höghas-
tighetsjärnväg mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn. Idén 
ingår i en vision för framtiden, som bland andra de väst- och 
sydsvenska regionerna utarbetat tillsammans med norska och 
danska motsvarigheter. Trafikverket har inget uppdrag i 
anslutning till det projektet och har därmed inte dragit några 
slutsatser när det gäller de tänkta höghastighetstågens passage 
genom Göteborg.
 
• Jan-Ove Nilsson ifrågasätter även Västlänkens bidrag till 
regionens tillväxt och utveckling, liksom att Västlänken är 
utpekat som ett så kallat riksintresse för kommunikation. 
Bland annat skriver han att: ”Regionförstoring åstadkoms 
endast genom att förbättra ute i det förgrenade nätet, inte 
under jord i Göteborg.” Att regionen ska växa är ett politiskt 
mål. Trafikverkets uppdrag vad gäller Västlänken är att 
förhålla sig till hur järnvägssystemet på bästa sätt kan bidra till 
det målet. Järnvägssystemet i Västsverige är beroende av 
kapaciteten på Göteborgs Central och i dagsläget får det inte 
plats fler tåg på stationen. I praktiken innebär det att åtgärder  
i det omgivande järnvägssystemet bromsas av platsbristen i 
Göteborg. När Västlänken öppnar kan Göteborgs Central ta 
emot dubbelt så många tåg. Själva tunneln planeras visserligen 
i första hand för region- och pendeltåg, men genom att de  
kan använda Västlänken istället för nuvarande spår frigörs 
utrymme på stationen även för den nationella tågtrafiken.
Text: Bo Larsson, Projektchef Trafikverket

Debattera gärna Västlänken,  
men bortse inte från fakta

REPLIK  
DEBATT

I förra numret av Stadsbyggnad publicerades en debattartikel av Jan-Ove Nilsson, i vilken han kritiserar 
Västlänken. Det har han naturligtvis rätt att göra, men debattartikeln innehåller också flertalet direkta 
felaktigheter.
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KONFERENSUTBUD 2016

Rapport från  
MEX-dagarna
MEX-dagarna 2015 i Norrköping lockade  
430 deltagare. Programmet var brett och 
behandlade många olika frågor som är 
aktuella för Mexare. Arrendefrågor, vägar och 
vatten i planeringen, byggherrens perspektiv 
på kommunernas processer samt benchmar-
king för att utvärdera arbetssätt och lära nytt  
i processerna fanns på programmet. Dagarna 
inleddes med en fin guidetur i industriland-
skapet i centrala Norrköping och med flera 
intressanta presentationer av vad som är  
på gång i staden med omvandlingen i inre 
hamnen och planeringen för Ostlänken.  
I anslutning till detta redovisades läget för 
Sverigeförhandlingen med höghastighetsjärn-
vägarna och vad dessa förväntas leda till i 
form av ökat bostadsbyggande och tillväxt. 
Som brukligt på MEX-dagarna fanns en 
inspirationsföreläsning. Olof Röhlander talade 
som ”Handelsresande i drömmar”, ett mycket 
uppskattat inslag i programmet. Dagarna 
avslutades med en inblick i framtiden genom 
en presentation av stadsplanering i Minecraft, 
ett projekt från Kristianstad. 
Text: Kerstin Enæus

Ny antologi om  
medborgardialoger
Medborgardialog – demokrati eller dekoration? 
samlar tolv röster om dialogens problem och 
potential i samhällsplaneringen. Antologin  
innehåller reflektioner och synpunkter från 
forskare, planerare, arkitekter och aktivister om den djupare 
innebörden av medborgardialog. Den som i grund och botten 
handlar om större frågor som fördjupad demokrati, relationer 
mellan medborgare och beslutsfattare, jämlikhet, rättvisa och 
om hur maktförhållanden kan brukas eller missbrukas. 

Stiftelsen Arkus erbjuder nu Svenska Kommunal-Tekniska 
Föreningens medlemmar att köpa boken till ett rabatterat pris 
om 200 kronor. Beställ boken via bokhandeln på www.arkus.se. 
Skriv koden (SKT) efter ditt förnamn så får du din rabatt.  
Rabatten gäller till 1 juli 2016.

Antologin ingår som kurslitteratur i föreningens kurs 
Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen 23–24 februari 
2016.

Våra konferenser under 2015 slog nytt deltagarrekord!!!
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen och dess kommittéer genomför nu följande utbildningar, 
kurser och konferenser 2016:

Kurs/konferens:  Datum:  Ort:
Stadsbyggnadsdagarna 2016  9–10 febr           Södertälje

Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen 23–24 febr Stockholm 

Gatu- och parkdagarna 2016 17–19 maj           Nacka

Lantmäteridagarna 2016 18–19 maj              Göteborg

Årskongress / Kommunal Teknik  2016 19–20 sept Malmö 

Mex-dagar 2016- mark & exploatering   8–9 nov   Karlskrona

Kommunala Lantmäteridagarna 2016 23–24 nov Stockholm 

2016Trafik- och gatudagar planeras tillsammans med SKL 3–4 okt Stockholm
Notera datumen och VÄLKOMNA till 2016 års konferenser
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NOTISER

Det internationella kommunaltekniska förbundet IFME, 
International Federation of Municipal Engineering, där 
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen (KT) är medlem, 
höll sitt höstmöte i början på december 2015 i Danmark. 
Mötet hölls i anslutning till den stora gatukonferensen 
”Vejforum” i Nyborg vid Stora bält. Information om IFME 
finns på www.ifmeworld.org. 

Hela 13 länder var representerade på IFME-mötet. Flera 
länder har visat intresse för medlemskap i IFME och för första 
gången deltog en representant från Ryssland, som skulle kunna 
bli ett nytt medlemsland.  IFME har numera fem kommittéer: 
Medlemskap, Teknik, Ledarskap, Kommunikation och ”Asset 
Management”*) se fotnot. I sammanhanget är det värt att 
nämna att samarbetsavtalet mellan APWA/CPWA och de 
nordiska länderna aktiveras genom ”The Nordic Subcommittee”. 
Telefonkonferens med gruppen hålls en gång per månad där 
Finland och Sverige representerar de nordiska länderna.

Nästa IFME-möte hålls i Ottawa, Kanada, 18–21 april 2016. 
Höstmötet 2016 förväntas hållas i Kiruna, Sverige, i november 
med KT som värd.

Den danska föreningen KTC var ambitiös värd för IF-
ME-gruppen. Gruppen bussades efter IFME-mötet och 
gatukonferensen i Nyborg till Köpenhamn. På vägen blev det 
guidad tur i Roskilde välkända domkyrka, där historiens 

vingslag är påtagliga. Uppskattat av alla delegater, inte minst 
de långväga besökarna. Ett längre studiebesök gjordes i Köge, 
en förort till Köpenhamn. Tidigare ordförande i KTC, Torben 
Nöhr, som numera är kommundirektör där, mötte upp. 
Danska kommunaltekniska föreningens årskongress hölls i 
Köge tidigare under hösten, då vice ordförande Jan G Nilsson 
var KT:s representant. Köge är en aktiv och växande kommun 
cirka 40 kilometer söder om Köpenhamn med omkring 60 000 
invånare. Köge, med rötter i medeltiden, är kommunens 
centralort, med bland annat Danmarks äldsta fungerande 
rådhus från 1550-talet. Hela Danmarks museum för konst  
i offentliga rum ligger i Köge, se info på muséets hemsida 
www.koes.dk. En rad imponerande projekt pågår i Köge. En 
stor modern containerhamn byggs för att avlasta hamnen i 
Köpenhamn, klar kring år 2022. Själlands nya universitets- 
sjukhus med byggstart 2015 är förlagt till Köge. Danmarks 
mest trafikerade motorväg, Köge bukt motorväg, utökas från 
sex filer till åtta filer. En ny dubbelspårig järnväg byggs  
mellan Ringsted och Köpenhamn via Köge. Till detta  
kommer utveckling av ett utbildningscenter Campus Köge  
och omfattande exploateringsprojekt med anknytning till  
den nya järnvägen. 
Text: Inger Sundström, internationell samordnare i KT

Den nordiska kommunaltekniska samarbetskommittén, NKS, 
höll sitt höstmöte i Tallinn, Estland, den 16 september 2015. 
Fyra länder, Finland (ordförandeland 2014–2015), Norge, 
Island och Estland (ordförandeland 2016–2017) var represen-
terade. Sverige och Danmark hade förhinder. 

Från mötesprotokollet noteras: Finland kommer att översätta 
den australienska rapporten om ”Asset management” till finska. 
Den nya kommunstrukturen i Norge innebär utmaningar för 
NKF, när det gäller nätverken inom kommunaltekniken, som 
förstås är lika viktiga för alla inblandade, även om det blir färre 
kommuner. Diskussionerna om en nordisk kommunalteknisk 
utmärkelse fortsatte.

Estland initierade ett samarbete inom NKS kring grönyteskötsel. 
Även krishanteringen inom kommunaltekniken, exempelvis 
kring vinter i våra städer, är intressant att beskriva för länderna 
inom NKS. Arbetsgruppen för småkommun samarbete för 
planering och byggande arbetar vidare och återkommer på 
nästkommande NKS-möte, våren 2016. Arbetet med justering 
av stadgarna för NKS-samverkan (NKS Rules) har, på svenskt 
initiativ, pågått sedan 2014. Förslaget, som godkändes på 
NKS-mötet i Åbo i maj 2015, blev slutligen antaget i Tallinn. 
Stadgarna kommer att ses över vartannat år. NKS håller sitt 
vårmöte 2016 i Norge, i samband med NKF:s (norska 
föreningen) fackdagar med årskongress 19–21 april.
Text: Inger Sundström, internationell samordnare i KT

Fotnot: Med Asset Management avses ett systematiskt arbete inom kommunaltekniken med långsiktig planering  
och budgetering för underhåll av de stora värden och investeringar som finns i gator och ledningar.

NKS diskuterar nordisk kommunalteknisk utmärkelse

IFME:s höstmöte 2016 planeras till Kiruna
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Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen 23–24 februari Stockholm 

Styrelsemöte 14 april Telefonmöte

Gatu- och parkdagar 2016 (tidigare Gatukontorsdagar) 17–19 maj Nacka

Lantmäteridagar 2016 18–19 maj Göteborg

Styrelsemöte  9 juni, avresa 8 juni Åland

Styrelsemöte 19 september Malmö

Årskongress/Kommunal Teknik  2016 19–20 september Malmö

Mex-dagar 2016 - mark & exploatering 8–9 november Karlskrona

Kommunala Lantmäteridagar 2016 23–24 november Stockholm

Strategidagar och styrelsemöte 29–30 november Mölndal

IFME vårmöte 17–21 april Ottawa, Canada

NKF fackdagar/NKS vårmöte 19–21 april Fornebu, Norge 

SATS årskongress 5–6 maj Siglufjordur, Island

FAME årskongress 9–11 juni Mariehamn, Finland 

EAME årskongress september–oktober, Estland

IPWEA Sustainability in Public Works Conference 24–26 augusti Melbourne, Australien

APWA Public Works Congress, 28–31 augusti Minneapolis, USA 

KTC årskongress 27–28 oktober Jylland, Danmark

Stadsbyggnad nr 2 Manusstopp redaktion 4/3 Utgivningsdag 18/4 Tema: Stadsmiljö

Stadsbyggnad nr 3 Manusstopp redaktion 20/4 Utgivningsdag 30/5 Kongressnummer Malmö   Tema: Stadsutveckling

Stadsbyggnad nr 4 Manusstopp redaktion 17/6 Utgivningsdag 5/9 Tema: Hållbara kommuner

Stadsbyggnad nr 5 Manusstopp redaktion 21/9 Utgivningsdag 31/10 Tema: Infrastruktur

Stadsbyggnad nr 6 Manusstopp 24/10 Utgivningsdag 12/12 Tema: Klimat

Stadsbyggnad nr 1/2017 Manusstopp redaktion 9/1

Kolla in vår  
nya hemsida!
Nu lanserar vi en uppdaterad hemsida, 
samma adress – www.stadsbyggnad.org 
– med en vassare profil. Surfa in och kolla 
på vår nya hemsida!
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Tema:
Planering och byggande 
för ett socialt hållbart 
samhälle

19-20 september 2016
Clarion Hotel & Congress 
Malmö Live

Svenska Kommunal- 
Tekniska Föreningens 
årskongress. Program 
med föredrag kommer 
under våren.

Boka dagarna i era  
kalendrar redan nu!

PORTO
BETALT


