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Sök bidrag, sanera förorenad
mark och bygg bostäder!
Det finns ett stort behov av fler bostäder och ett tryck på stadsnära grönområden. Samtidigt finns det förorenade områden där saneringskostnaderna är
så stora att det skulle bli för dyrt att bygga bostäder. Nu finns ett bidrag som
kommuner kan söka för att finansiera saneringen av dessa områden. Kravet
är att bostäder ska byggas på platsen efter saneringen.
Möjligheterna är stora! Det finns inte några begränsningar för vilka typer
av bostäder som ska byggas eller vilken storlek bostäderna ska ha och
detaljplanen behöver inte vara färdigställd för att man ska kunna få bidrag.
Därför kan fler bostäder byggas, stadsnära grönområden kan bevaras och
miljön blir renare.
Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor för 2016 och 2017, samt 200
miljoner kronor per år från 2018 och framåt för att stödja sanering av
mark i anslutning till bostadsbyggande.
Läs mer om hur man söker här:
www.naturvardsverket.se/efterbehandling-infor-bostadsbebyggelse

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har översikt över hur miljön mår
och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.
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L EDA R E

Hur stavas kollegor?
Under sommarläsningen hajade jag till när jag såg att
ordet kollegor stavats kolleger och tänkte att det var
dålig korrekturläsning i en kvalitetsbok av en känd
författare. Jag läste vidare och såg att man konsekvent använt stavningen med e varje gång det
återkom i boken. Jag konsulterade google och fick
reda på att formen kollegor är den som helt följer
svenskans regler, till exempel jämfört med flickor, men
det visar sig att kolleger länge varit det rätta eftersom
den stavningen utgår från den latinska pluralformen
collegae. Numera får man dock lika gärna skriva
kollegor som kolleger. Enligt språkrådet är båda
formerna korrekta.
Nu är stavningen av ordet inte det väsentliga utan
hur vi ska kunna rekrytera alla de nya kollegor som
behövs i den högkonjunktur vi befinner oss i. Ett
kraftfullt ökat bostadsbyggande kräver i sig mer
personal men bra bostäder kräver också utbyggnad
av infrastruktur och service. Hela samhällsbyggnadssektorn konkurrerar om den begränsade skaran som

har rätt utbildning och som gärna också har gedigen
erfarenhet. Vid en chefsdag för någon vecka sedan
beskrevs personalbrist som en av de största riskerna
för att vi inte ska klara vårt uppdrag.
För att arbeta effektivt och på ett inspirerande och
utvecklande sätt är det viktigt att det finns utrymme
för utbyte av erfarenheter och nya idéer. Här erbjuder
vår förening utmärkta möjligheter att dela kunskaper,
få praktiska tips och skapa nyttiga kontaktnät mellan
oss kollegor.
Jag har just deltagit i Svenska Kommunal-Tekniska
föreningens årskongress som bjöd på just detta. Till
nästa år när föreningen har bytt namn till Föreningen
Sveriges Stadsbyggare kommer jag att delta igen för
att få träffa mina kollegor och jag kommer att
fortsätta stava dem med o.
Marianne Cedervall, mark- och exploateringschef
Norrköpings kommun och styrelseledamot i Svenska
Kommunal-Tekniska Föreningen

"För att arbeta effektivt och på ett inspirerande och
utvecklande sätt är det viktigt att det finns utrymme
för utbyte av erfarenheter och nya idéer".
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TEMA INFRASTRUKTUR

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress 2016, den 114:e i ordningen, hade tema
Planering och byggande för ett socialt hållbart samhälle och hölls på Malmö Live. En intresserad
publik fick ta del av en lång rad kunniga föredragshållare.

Spara fredag förmiddag
till att tänka lite längre!
Samverkan, dialog, närvaro, tydligt ledarskap och rätt mängd planering var honnörsord
när expertpanelen, som representerade såväl politiker och tjänstemän som praktiker och
forskare, diskuterade hur vi skapar ett socialt hållbart samhälle. Diskussionen avslutade
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 114:e årskongress, som hölls i Malmö. Här följer
delar av diskussionen.
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En livlig diskussion kopplad till kongresstemat Planering och byggande för ett hållbart samhälle avslutade Svenska KommunalTekniska Föreningens årskongress 2016. Paneldiskussionen, ledd av moderator Karin Klingenstierna, fördes av på bilden från vänster
till höger: Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad; Kurt Eliasson, tidigare vd för SABO; Helen Larsson, samordnare social
hållbarhet, AB Svenska Bostäder; Hanna Dahmberg, arkitekt, Kalmar kommun; Milan Obradovic, socialdemokratiskt kommunalråd
med ansvar för teknik och miljö, Malmö stad; Ann Legeby, fil. dr. Arkitekturskolan, KTH.

Milan Obradovic:
– Vi måste se till att vi får en bra levnadskvalitet i miljön
mellan husen.
Ann Legeby:
– Vi måste orka jobba på både korta och långa bollar. Vissa
saker kan inte vänta utan kräver akuta utryckningar, men vi
behöver samtidigt tid för det långsiktiga hållbarhetsarbetet.
Spara fredag förmiddag till att tänka lite längre!
Kurt Eliasson:
– Staten måste hjälpa till när marknaden inte lyckas. Vi
måste bygga bostäder för ALLA grupper, inte bara de som har
råd att bo vid vatten. Utmaningarna är oerhört stora. Vi
behöver mobilisera medborgarna och andra aktörer, många
krafter måste mobiliseras.
Hanna Dahmberg:
– I Kalmar finns det en stark politisk vilja att vi ska samtala
med medborgarna, samtidigt som det är ett tryck på att det ska
gå fort. Dessa krav måste balanseras. Jag noterar också att det
är stor skillnad mellan stadsdelar, de som är vana att få sina
röster hörda får det även i medborgardialog. Dialoginstrumentet
måste utvecklas till att inkludera fler.
Helen Larsson:
– Jag som arbetar i Husby kan se att det gäller att det ska
finnas något att vinna på att delta i en medborgardialog. Vi
måste vara tydliga med att det finns en chans att påverka,
svårt att få till detta i en stadsdel med många med ursprung
i icke-demokratier. Allmännyttan arbetar med konkreta
demokratiutvecklande projekt. Samtidigt måste vi någon gång
lämna ett svar om hur det ska bli, då är det viktigt att vara
transparent om varför beslutet blev som det blev.
Christer Larsson:
– När vi vill ha respons måste vi mobilisera
och vara närvarande i ett område hela tiden,
annars har du inte legitimitet, det krävs ett
ständigt pågående samtal och närvaro.
Kurt Eliasson:
– Men hur mobiliserar man och får människor
att agera? Politiskt ledarskap avgör, det är en

tydlig skillnad i olika kommuner, i oklara parlamentariska
situationer så drabbas medborgarna.
Milan Obradovic:
– Du måste själv vara förändringen. Vi måste vara ute i olika
områden och prata, men det kan bli hotfullt, politiker och
tjänstemän utsätts för hot, Vi behöver ändå vara ute hela tiden
och skapa förtroende.
Christer Larsson:
– Ständig närvaro är nödvändig, annars blir det ett uppifrån-perspektiv, befintliga boende sitter på kunskap att scanna
av när vi utvecklar ett område. Vi måste satsa på de unga, vi
har en kraft i att bygga sociala processer.
Ann Legeby:
– Men det har också varit för mycket av stora öron, det
behövs också pedagogisk kommunikation för att förmedla
och återkoppla vad som ska göras, förklara platsers funktion
och vad som ska hända. Det är viktigt att vara aktiv i detta.
Christer Larsson:
– Om man arbetar geografiskt kopplat så får man mer
samarbete på tvären. Vi måste kombinera korta och långa
processer. Vi behöver skaffa fram de nya goda lägena, det
handlar om att vända perspektiv, radikal innovation.
Kurt Eliasson:
– I fall som jag känner till är bostadsbolag drivande part
för positiv utveckling, allmännyttan är ute och ser allt väldigt
tidigt, fastighetsvärdar har en otrolig kunskap
Ann Legeby:
– Det är viktigt med samordning, när alla går i hyfsat
samma takt kan man förändra stadsdelar. Det är nödvändigt
att förstå vad som bör göras – ibland krävs investeringar i den
byggda miljön, ibland i verksamheter som skola med mera.
Vi har ett behov av 700 000 bostäder, men
vi löser inte problemen genom att bara bygga
utan måste också titta på det befintliga beståndet, titta på vad vi har. Det finns massor av
system att skruva på för att utnyttja det bättre.
Text och foto: Stefan Wemmel Ljung,
redaktör Stadsbyggnad
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Nytt namn för en ny tid
Den 1 januari 2017 byter föreningen namn till Föreningen Sveriges Stadsbyggare efter
ett historiskt beslut på Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 114:e årskongress.
På kvällen den 19 september strömmade människor in i en möteslokal i Malmös nya tillskott till konferensbranschen; Malmö Live.
När det förväntansfulla sorlet hade lagt sig kunde årsstämman
inledas. En av punkterna på dagordningen gällde ett historiskt
beslut – frågan om föreningen behöver en uppdatering av sitt
namn och sin logga som är från 1902. Efter en grundlig redogörelse
kring förarbetet ställdes så frågan till de församlade om de kunde
besluta om namnbyte. Svaret på frågan blev ett rungande ”Jaaa!!!”.
Därmed gick startskottet för ett intensivt arbete med att genomföra förändringen och marknadsföra den både internt och externt.
Syftet är att det nya namnet och den nya loggan ska spegla
föreningens breda, professionella och mångfasetterade medlemsskara och attrahera yngre stadsbyggare att bli medlemmar i föreningen. Syftet är vidare att öka föreningens externa kommunikation
och höja föreningens röst i den pågående debatten om stadsbyggnadsfrågor.
Om det nya namnet håller lika länge som det föregående blir
det dags för namnbyte nästa gång år 2130.
Text: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad
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BAKGRUND:
Årsmötet 2015 gav föreningsstyrelsen i uppdrag att arbeta
vidare med moderniseringen av föreningens namn och logga
för att sedan återkomma med förslag till årsmötet 2016.
Frågan bereddes under verksamhetsåret av styrelsen med
stöd av en arbetsgrupp. En rad enkäter skickades ut till olika
grupperingar inom föreningen för att inhämta medlemmarnas uppfattning i frågan.
Den första enkäten i november 2015 skickades ut till samtliga medlemmar i föreningen. Denna enkät följdes sedan av
en riktad enkät till intresserade medlemmar.
Mellan enkäterna har styrelsen berett frågan och gett
arbetsgruppen nya uppdrag för att föra arbetet framåt.
Den senaste enkäten riktades enbart till aktiva medlemmar
i föreningen – styrelseledamöter, kommittéledamöter och föreningens funktionärer, cirka 100 stycken. Efter att ha tagit del
av resultatet av de olika enkäternas ställningstagande till byte
av namn och logga beslutade styrelsen att förelägga årsmötet
förslag på ett nytt namn och en ny logotyp.

I HUVUDET PÅ ...

Vissa krav borde variera!
Trots att vi lever i landet lagom med standarder
I mitt huvud rör sig många tankar över Sveriges
för det mesta finns det ingen standard för hur
kommuners olikheter och olika förutsättningar.
detaljplaner ska se ut. Vi har ett övergripande
Trots att kommunerna har olika ytor, befolkning,
beteckningssystem, javisst, men ingen mall för
natur och ekonomi, ska alla kommuner arbeta efter
beskrivningar. (”Gröna Träd-boken” – planerarbibeln,
samma krav när det gäller samhällsplanering.
ges nu ut privat sedan Boverket inte ville edera den
Generellt upplever jag att lagstiftningen inom
längre) Och varför har inte Boverket givit ut en mall
samhällsplaneringen är skapad för stora kommuner.
för bygglovsansökan?
Kravet på buller, krav på dagvattenhantering, strandLänsstyrelsernas tolkning av strandskyddet är
skydd, grönstrukturplaner och miljökonsekvensbeockså uppenbarligen helt olika i alla län och dessskrivningar är detsamma för den lilla kommunen med
utom beroende på den enskilde tjänstemannens
10 000 invånare, för den större med 100 000 och för
inställning. En länsstyrelse bestämde sig för att
storstaden med 1 000 000 skattebetalare.
pröva fler strandskyddsärenden för att man hade få
Det säger ju sig självt att det inte finns ekonomi
överprövningar i
för samma
"Generellt upplever jag att lagstiftningen inom
relation till andra
organisation i den
lilla kommunen
samhällsplaneringen är skapad för stora kommuner" län … Är detta
rättssäkert?
som i den stora.
Storstadskommunernas strandområden är fyllda
Trots det är det ingen hejd på vilka handlingar
med bostäder och flotta bungalows medan landsorsom ska produceras för minsta uppdrag på vischan.
tens exploateringsinitiativ vid en av tusen småsjöar,
Behövs verkligen en bullerutredning i Arboga
för att locka friluftstörstande storstadsbor, stoppas
innerstad där all aktivitet avstannar efter klockan
av Naturvårdsverket.
sex?
I Stockholm rivs allt fler kulturmiljöer men på
Måste man ha en grönstrukturplan i Kilafors där
landet ska det öppna landskapet bevaras.
man ser naturen åt alla håll?
Hur utvecklar man landsbygden i Östergötland
Tror vi på allvar att miljökvalitetsnormerna för luft
när jordbruksmarken inte får tas i anspråk, strandkommer att överskridas i en småstad?
skyddet inte kan upphävas ens vid minsta dike och
Men sen tar kravet på likheter plötsligt slut!
både åkerholmar och skogsbryn är skyddade
Alla kommuner har olika organisation av sina
biotoper?
samhällsbyggnadskontor. De benämns olika och
Självklart ska vi i Sverige vara lika inför lagen och
enheterna hör till olika förvaltningar. I den ena
det finns kanske stora möjligheter för kommunerna
kommunen jobbar man bara med egna anställda
att göra egna tolkningar men eftersom vårt avlånga
medan andra kommuner nyttjar konsulter för de
land uppvisar så stora variationer borde de krav som
flesta uppdrag. Ja, det är kommunernas självbestämställs på organisationerna kunna variera beroende på
manderätt med myndighetsutövning och planmonopol
de yttre omständigheterna.
men handläggningstiderna för olika ärenden varierar
väldigt mycket mellan orter.
Agneta Niklason, arkitekt MSA, Arkreativa AB
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Jobbet bakom
Sundsvallsbron

Bygget av Sveriges längsta motorvägsbro och två mil E4 i Sundsvall är ett av landets mest spektakulära
infrastrukturprojekt. Många företag och familjer har fått maka på sig när vägen dragits fram, bron har
drabbats av märkliga fel och en oväntad vägavgift väckte ilska.
– Vi hade aldrig klarat utmaningarna om vi inte haft tydliga gemensamma mål, säger Palle Sjölander,
Sundsvalls kommun, och Magnus Lundberg, Trafikverket, som sida vid sida samarbetat som projektledare.
Staden Sundsvall ligger längst in i fjärden, vackert inbäddad
mellan två berg. Europavägen har i flera decennier fått slingra
sig in i staden och runt på andra sidan igen. I takt med ökad
trafikmängd och tillkomsten av nya korsningar med trafikljus
blev passagen till slut känd för sitt tröga flöde, och för stadskärnan blev alla avgaser ett allt större problem.
Tanken att bygga en bro över fjärden framstod ändå som en
utopi och figurerade 1968 som ett aprilskämt i lokaltidningen.
Men det ska mycket till för att stoppa en riktigt bra idé, och
planerna växte sig allt starkare. 2008 kom regeringsbeslutet
att bygga bron.
Tidigt fick Palle Sjölander rollen som Sundsvalls kommuns
projektledare. Med sin mångfasetterade bakgrund som
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arkitekt, näringslivschef och projektledare med vana att
navigera i den kommunala apparaten passade han perfekt in
i kravbilden, som den som skulle se till att Trafikverkets arbete
matchades i de många frågor som berörde kommunen.
– Under mina yrkesår har jag jobbat mycket med att möta
människor, både privatpersoner och företagare. Och den
erfarenheten var jag tacksam för inte minst i möten med de
som tvingades flytta när en ny E4 skulle byggas, säger Palle
Sjölander.
Det här blev en central del i det långa samarbete som Palle
Sjölander haft med kollegan på Trafikverket, Magnus Lundberg, projektchef E4 Sundsvall. Det komplexa projektet kom
att beröra många i Sundsvall och det var ett stort antal familjer

TEMA INFRASTRUKTUR

FAKTA SUNDSVALLSBRON OCH NY E4
Längd ny E4: 20 km, med fem trafikplatser och 33 broar
Längd Sundsvallsbron: 2 109 meter
Högsta segelfria höjd: 33 meter
Byggtid: 2011–2015
Budget: 4,8 miljarder kronor
Om byggprojektet: Den dansk-svenska KRAM-gruppen
vann en arkitekttävling för bron med sitt förslag
“Dubbelkrum” vars namn syftar på att bron både böjer
sig i höjd- och sidled över fjärden. För grundläggning av
åtta brostöd användes en tidigare helt oprövad metod
med plankor av stål som byggdes samman till lådor som
tillsammans väger 25 000 ton. De vibrerades ned i havsbotten och packades med sand och betong.
Själva vägbanan är byggd på stållådor som transporterades från Tyskland och lyftes på plats av kraftiga
kranar. Entreprenör var ett dansk-tyskt konsortium med
företagen E Pihl & Son, Max Bögl och Strabag. Bygget
gick snabbt och bron invigdes ett år innan planerat.

och företag som fick ta emot dem i sina kök och mötesrum för
överläggningar och affärsuppgörelser.
I spåren av detta arbete går att hitta både lyckade lösningar,
men även besvikelser för fastighetsägare. Med 35 detaljplaner
som låg i konflikt med den kommande vägplanen krävdes
mycket ersättningsmark och dito boenden.
Att bygga en bro som Sundsvallsbron må vara en gigantisk
byggteknisk utmaning. De båda projektledarna lyfter dock
hellre fram alla mänskliga möten de haft under arbetet. Att
exempelvis kunna hjälpa företag att fortsätta på annan adress
och behålla kunder och anställda är minnen som värmer.
Palle Sjölander hade en handplockad grupp med personer från
stadsbyggnadskontorets olika avdelningar som han jobbade
nära. Dessutom hade han regelbundna möten med kommunens
högsta politiker och tjänstemän.
Detta var en framgångsfaktor för projektet, tycker Magnus
Lundberg:
– Jag visste att Palle Sjölander alltid hade access till alla och
kom tillbaka med svar som var förankrade. Men det viktigaste
av allt var den gemensamma målbilden. Vi båda utgick alltid
från hur vi tillsammans skulle göra mest samhällsnytta, och där

Palle Sjölander och Magnus Lundberg.

hade vi en mycket stark gemensam grund och mål, säger han.
Trots en förfinad samsyn och ett allt mer utvecklat samarbete
dagligen under många år fanns det saker de båda projektledarna
inte kunde göra så mycket åt, och som ruskade om projektet
ordentligt.
BROAVGIFTEN: Att överfart skulle kosta pengar för tung
trafik stod klart initialt. Sundsvall hade dock förhandlat bort
avgift för personbil, vilket ledde till ilskna protester från Motala
där ett liknande projekt inte lyckats med detta. Trafikverket
omförhandlade finansieringsavtalet med Sundsvall på så sätt att
kommunens ekonomiska bidrag till projektet betalades tillbaka
och broavgift även ska betalas för personbilar och bropassagen
följer därmed det så kallade Eurovinjettdirektivet, men kritiker
tyckte att kommunens invånare får betala för mycket. I slutänden ledde turerna dock till flera nya statliga infrastrukturella
projekt i Sundsvallsregionen som en slags kompensation.
ROSTANGREPP: Kort efter att bron invigts konstaterades att
en ovanlig bakterie i familjen Gallionellaaceae, som finns i sedimentet på havsbotten i Sundsvallsfjärden, angriper stålet i bropelarna och får det att rosta snabbt. Stora utredningar har gjorts
för att hitta sätt att komma tillrätta med problemet och Trafikverket tror sig kunna skydda bropelarna med elektrisk spänning.
ÖVRIGA PROBLEM: Ett inklädnadselement av betong har
lossnat och krossat en parkerad bil vid ett av brofästena och ett
kemiskt fel i färgen som använts till brolådan gör att täckfärgen
spricker och under 2016 har delar av bron målats om av broentreprenören som ett garantiarbete.
Dessa olyckliga skavanker till trots så räknas Sundsvallsbron
utan tvekan som en stor succé. Sundsvall har med bron fått ett
mycket vackert landmärke. 80 procent av den tunga trafiken
och stor del av persontrafiken väljer nu också att inte åka
genom staden vilket är en stor miljövinst.
Men den stora effekt som bron också fört med sig är byggboomen för bostadshus i centrala lägen. Efter att bron invigdes
i december 2014 är det som om proppen gått ur i en marknad
som länge stått helt stilla i Sundsvall.
– Och för de flesta av dessa bostadsprojekt var utflyttad trafik
till Sundsvallsbron en absolut förutsättning, avslutar Palle.
Att E4 nu tagits bort från stadskärnan har dragit igång en
förtätning av Sundsvall.
Text och foto: Anders Lövgren, frilansjournalist
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Ibland kolliderar kommunens och Trafikverkets mål när E4 blir stadsgata.
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Från bullrig E4 till
mysig stadsgata
Att göra om en motorväg till stadsgata är inte gjort utan komplikationer. I Sundsvall har en massiv
proteststorm från bilvänner kantat det pågående projektet. De vinster som kommunen ser med
förändringen har varit svåra att kommunicera.
Och dessutom är det Trafikverket som äger processen och som också behöver övertygas om att
fokus ska ligga mer på människorna än på bilarna.
– Det krävs mycket dialog för att nå fram till vår vision om en mer hållbar stad, men det går, säger
Susanne Klockar Öhrnell och Maria Chruzander, chefer inom kommunens stadsbyggnadskontor.
ombyggnadsplan med den egna
1997 togs beslutet att bygga en bro för E4
stadsvisionen. De båda cheferna
över Sundsvallsfjärden. Anledningen var
sticker inte under stol med att det är
främst att korta restiden för fordonstrafik.
en rejäl utmaning att genomföra sin
Sundsvall med sin långa kedja av trafikljus var
vision när man inte äger processen.
länge en ökänd norrländsk stoppkloss, inte
– Trafikverkets roll är till stor del
minst för yrkestrafiken.
fokuserad på att ordna så bra framNär bron sedan blev byggd och invigd 2014
komlighet som möjligt för motordrivna
så stod Sundsvall med en överbliven motorväg
fordon. Därför har det varit en lärorik
genom de centrala delarna. Den gamla genomSusanne Klockar Öhrnell och Maria Chruzander.
process för oss alla att arbeta med målfarten, väg 562, var nu både överdimensionerad
och på tvärs mot den kommunala stadsvisionen som förespråkar styrning inom trafikplanering för att bygga en modern, hållbar
stad, säger Maria Chruzander.
mer folkliv kring mer förtätade stadsmiljöer.
Bengt-Erik Eriksson som är Trafikverkets samordnare
– E4 med dubbla körfält i båda riktningar har i alla tider
i projektet håller med om att de båda aktörerna delvis haft
fungerat som en barriär mellan stadskärnan och inre hamnen
olika utgångspunkter, men är tydlig med att han stödjer
samt mot andra omkringliggande områden, säger Susanne
kommunens strävan.
Klockar Öhrnell, planchef, Sundsvalls kommun.
– Trafikverket bygger vanligtvis inte stadsgator, men nu
I avtalet som upprättats mellan kommunen och Trafikverket
är det bestämt att den senare också har ansvar för att bygga om skrevs avtalet så vilket man kan ha synpunkter på. Här gäller
det för oss att bidra till en stadsmiljö med färre bilar och där
den gamla E4 till stadsgata, något som just nu planeras och
det är lättare att vistas för människor, men samtidigt få
som rent konkret kommer att påbörjas under 2018. De stora
trafiken att flyta, säger han.
utmaningarna har här varit två till antalet. Dels har det inte
Det som är svårast för Trafikverket är att vid två tillfällen
varit enkelt att få ihop alla trafiktekniska ambitioner och
under dagen, cirka 15 minuter på morgonen och 15 minuter på
regelverk som Trafikverket utgår från, med kommunens stadseftermiddagen, göra så att köer undviks vid den norra avfarten
vision. Dels har det också visat sig vara en svår uppgift att till
från E4 in mot stadskärnan.
medborgarna kommunicera fördelarna med en ombyggnad av
– All övrig tid har vi överkapacitet. Kan vi bara skapa en
genomfarten.
liten beteendeförändring hos en del av bilisterna, få dem att
Inom den kommunala delen av projektet har Susanne
åka vid liten annan tidpunkt eller transportera sig på annat
Klockar Öhrnell jobbat tätt tillsammans med gatuavdelningens
sätt så löser vi det.
chef Maria Chruzander. De har gemensamt med en arbetsStadsvision Sundsvall grundar sig på kommunens planer och
grupp ägnat mycket kraft åt att jämka samman Trafikverkets
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Är du nyfiken
på Sundsvall?
Kom på Gatu- och
parkdagarna 2017
den 16–18 maj
i Sundsvall!

FAKTA
Så skapas stadsgata av E4 och här kolliderar
ibland Trafikverkets och kommunens mål:
• Gå från fyra till två filer.
• Sänk hastighet från 50 km/h till 40 km/h på vissa avsnitt.
• Bygg bort diken.

ENKÄT

Vad tycker du man ska tänka på i Sundsvall när man bygger stadsgata av E4?
"Behåll berättelsen om den här genomfarten i Sundsvall. Jag utgår från att det
under lång tid, även innan det var en
motorväg, funnits en transportled utmed
samma sträckning. Kanske fanns det en
sträckning då som rätades ut. Går det nu
att hitta tillbaka till en naturlig sträckning
som följer landskapet? Vi lever i en
kontinuitet och har ett ansvar gentemot
kommande generationer att inte klippa
banden till historien."

“Försök komma tillrätta med det problem
man har med nivåskillnader. Det stora
Bolagsverket ligger som i en grop. Jag
tycker man ska lägga stor omsorg vid att
trycka ner den nya gatan och även vrida
den bort från det nämnda verket. När
jag ser platsen framför mig tänker jag på
Karlavägen i Stockholm och tror det är
fullt möjligt att bygga en grön boulevard
som det är enkelt att ta sig över.”
Per Kraft, arkitekt

Vicki Wenander, byggnadsantikvarie

“För mig är det två saker som känns
särskilt angelägna. Det ena är att man
smalnar av gatan på den östra sidan så
att man kan få till en inbjudande plats
med eftermiddagssol framför det gamla
stationshuset, som därmed kan återfå
den mer framträdande och självklara
roll i stadsbilden som byggnaden
förtjänar. Det andra är att man i den nya
tappningen av gatan väver in ett generöst gångstråk mellan den nuvarande
järnvägsstationen och stadskärnan
som ersättning för dagens allt annat än
välkomnande tunnelpassager.”
Martin Rörby, arkitekturhistoriker

djupgående analyser över hur näringsliv och medborgare vill
att Sundsvall ska utvecklas. Visionen togs fram 2007 och siktar
mot år 2037.
En mer hållbar stadsmiljö och bättre luftkvalitet ska uppnås.
Centrala delar av visionen är att stadskärnan ska förtätas och
stadslivet flytta närmare vattnet, samt att gröna stråk och den
klassiska kvartersstaden ska få chans att växa. Samt den minst
sagt viktiga punkten att trafik ska tillåtas på människans villkor.
– Det handlar om att underlätta för gång- och cykeltrafik.
Eftersom trafikmängden på genomfarten minskat från 34 000
fordon per dygn till 22 000 så skapas också en möjlighet att ta
steget mot en ny stad. Det har vi inte kunnat göra tidigare,
säger Susanne Klockar Öhrnell.
– Vi ser att bostadsbyggandet på gammal industrimark
mellan gamla E4 och havet nu redan satt hög fart, så förtätningen är redan igång vilket förstås är mycket glädjande,
säger Maria Chruzander.
När planerna presenterades på att bygga om den fyrfiliga
vägen till tvåfilig väg och även sänka hastighetsgränser så
startade en hetsig debatt. Sundsvalls Tidning hade flera
artiklar med kritiska personer som intervjuades, det kom
många insändare och inte minst var det högljutt motstånd
mot planerna i sociala medier.
Även politiskt hettade det till när oppositionen valde
att förespråka fyra filer.
Protesterna handlade främst om oro för att det ska bli långa
bilköer. Både Susanne Klockar Öhrnell och Maria Chruzander
medger att det varit en tuff tid. De kände helt enkelt att
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visionen om en bättre stadsmiljö helt skymdes av åsikter från
dem som värnade trafiken.
– Debatten blev snedvriden och vi lyckades inte kommunicera
varför vägen ska byggas om och vilka stora vinster som finns
för Sundsvall, säger Maria Chruzander.
Sundsvall har cirka 5 000 invånare i stadskärnan. Det är
jämförelsevis en låg siffra om man tittar på andra städer med
100 000 invånare. Man kan därför dra slutsatsen att det är
relativt få andra som drar en lans för livsmiljön i stadskärnan.
Desto fler vill att det ska gå fort att köra bil i den.
Sundsvalls stadskärna, Stenstan, är omgiven av fler barriärer
än nämnda genomfart. Järnvägen, E14, Selångersån samt flera
verksamhetsområden ligger i den dalgång som bildas mellan de
två stadsbergen. Läget ger stadsnära natur men den utsträckta
bebyggelsen har också medfört att bilismen vuxit sig stor och
betydande. Till de mest högljudda motståndarna till det nya
Sundsvall hör också branschorganisationen Motormännens
riksförbund.
Sundsvalls kommun har dock lyckats skapa en bättre dialog
med medborgarna i ämnet genom att bjuda in till öppet hus
och samråd. En chat på kommunens hemsida och kampanjen
nyasundsvall.nu, med syftet att berätta om alla förändringar som
är på gång och varför, har gjort att tonläget dämpats i debatten.
Nu gäller det att få de 80 miljoner kronor som Trafikverket
budgeterat för ombyggnaden att räcka till så mycket stadsvisionär
hållbarhet som möjligt längs den 2,6 kilometer långa sträckan.
Text och foto: Anders Lövgren, frilansjournalist

Karta: Trafikverket
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Översiktskarta över dubbelspårsprojektet mellan Strängnäs och Härad.

Strängnäs bygger
nytt resecentrum
Strängnäs stads nya resecentrum kommer att vara klart om ett drygt år och hela dubbelspåret är klart
till sommaren 2018, som ger ökad turtäthet och punktlighet på Svealandsbanan. Projektet är efterlängtat
och har stor betydelse för kommunen, inte bara för tågpendlarna utan för hela kommunens tillväxt
och attraktivitet!
Utvecklingsstrategin i översiktsplanen beskriver hur kommunen kan växa från dagens 34 000 invånare till cirka 44 000
invånare år 2040. Strategin för utvecklingen av den fysiska
miljön utgår ifrån kommunens flerkärniga struktur, där 50
procent av tillväxten planeras ske i Strängnäs stad, 30 procent
i Läggesta–Mariefred-Åkers styckebruk,10 procent i Stallarholmen samt 10 procent på övriga landsbygden. Den bärande
tanken i denna strategi är att tillväxten ska koncentreras inom
5 kilometer från kommunens två tågstationer. Detta speglar
kommunens syn på järnvägens betydelse för både ett hållbart
transportsystem och en ökad attraktivitet.
STADSUTVECKLING

Vårt nya resecentrum blir inte bara en effektiv trafikknutpunkt
utan även ett nytt landmärke i staden som bidrar till stadsutvecklingen med fokus på ökad täthet i stationsnära lägen. Av
kommunens pågående detaljplanearbete för nya bostäder ligger
just nu merparten inom gångavstånd från vårt nya resecentrum.
Vi gör även om en nyligen antagen detaljplan i direkt anslutning till resecentrum, för att öka tätheten och bygga flerbostadshus. Vi prioriterar också utbyggnaden av gång- och
cykelnätet för att öka tillgängligheten till resecentrum.
Att koncentrera ny bebyggelse och även verksamheter i
anslutning till nya resecentrum främjar i flera avseenden en
hållbar utveckling, inte minst på grund av de goda möjligheterna till kollektivt resande. För god tillgänglighet behöver den
nya bebyggelsen placeras inom en radie av tre kilometer från
stationslägena. I satsningen på att i första hand bygga nära
resecentrum är ett övergripande mål att forma variationsrika
och täta stadsmiljöer med en blandning av bostäder, parker,
verksamheter och service.
Kommunen ägde den gamla stationen och kommer även att
stå som ägare för vårt nya resecentrum med omkringliggande

ytor. Trafikverket kommer att äga och förvalta spåren och
mittplattformen. En viktig utgångspunkt för arbetet med nytt
resecentrum och dubbelspår var att staten genom Trafikverket
skulle ersätta den befintliga stationen. I samband med detta
ansåg kommunen att det fanns ett behov att erbjuda en högre
standard för tågresenärer till och från Strängnäs, som till
exempel större ytor i stationsbyggnaden för ett ökande antal
resenärer och möjligheter att nå resecentrum från olika håll.
Kommunen kom därför överens med Trafikverket om att
betala ett fast belopp för att det nya resecentrat skulle få en
högre standard än dagens station. Ett genomförandeavtal
mellan Strängnäs kommun och Trafikverket togs fram för att
reglera uppförande och finansiering av anläggningarna.
Trafikverket finansierade ersättning av befintlig anläggning,
det vill säga perrong, stationsbyggnad, gator, anslutande gator
samt andra ytor och anläggningar som behövs för utbyggnad
av det nya spåret. Kommunen önskade en högre standard och
omfattning av resecentrats funktioner, vilket innebar en större
byggnad, fler förbindelser till mittplattform, nytt underjordiskt
parkeringsgarage, nya busshållplatser och fler cykelparkeringar.
Enligt avtalet ska kommunen ersätta Trafikverket med 68
miljoner kronor (kostnadsläge maj 2012) för den utökade
omfattningen och standarden. Kommunen har godkänt
rambeskrivningar och ska delta vid slut- och garantibesiktning
samt ha insyn i och möjlighet att påverka de arbeten som berör
de anläggningar vilka kommunen ska äga.
Trafikverket har upphandlat NCC som byggentreprenör på
en totalentreprenad, vilket innebär att NCC tar hela ansvaret
från projektering till byggande. Under projekteringen och
byggtiden har därmed kommunen haft begränsade möjligheter
att påverka projektet och det var därför mycket viktigt att
förfrågningsunderlaget inför upphandlingen var väl genomarbetat. Av det skälet la kommunen ner mycket tid på att få sina
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Strängnäs nya resecentrum sett från södra sidan med utgång mot Långberget.

önskemål inarbetade i själva förfrågningsunderlaget. Nu under
projektets gång har dock NCC själva föreslagit förändringar
och i detta läge har alla tre parterna gemensamt kommit
överens om hur vi går vidare i projektet. Den största förändringen var att NCC föreslog en annan typ av fasad på resecentrum,
vilket till slut resulterade i en modern och energisnål glasfasad.
DIALOGPROCESSEN

En bra dialog är ofta en framgångsfaktor för ett lyckat projekt.
I detta projekt har det lagts mycket tid och engagemang på att
få en bra dialog med alla berörda intressenter. Detta har också
gett flera positiva resultat i projektet. Ett exempel på detta är
att detaljplanen inte blev överklagad, trots att ett nytt järnvägsspår och nytt resecentrum är en stor förändring i en befintlig
stadsbebyggelse. Ett viktigt skäl till det positiva resultatet är att
kommunen under hela processen har haft en nära och löpande
dialog med berörda fastighetsägare. Inte minst med de
fastighetsägare som tvingades hitta en ny bostad för att deras
hus skulle rivas. Där medverkade kommunen aktivt till att
hitta andra bostadslösningar. Kommunen bildade också en
referensgrupp med boende i närområdet som regelbundet
bjöds in till informationsmöten. Utöver dessa insatser från
kommunen så har Trafikverket bjudit in till samrådsmöten
som en del i framtagandet av järnvägsplanen. Trafikverket och
kommunen har under hela processen haft ett bra samarbete
och ordnade bland annat en charrette tillsammans med
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Strängnäsbor som samlades under en helg för att diskutera och
komma med förslag och synpunkter angående stationsområdet.
Utvalda representanter från olika intressegrupper fick möjlighet att under ganska fria former diskutera bland annat
stationsbyggnad, bil- och cykelparkering, busshållplatser och
gångtrafik. Denna charrette fick en stor påverkan på placeringen
av stationen, då en av arbetsgruppen föreslog i princip det läge
som nu byggs.
Nu under byggtiden fortsätter arbetet med en bra dialog
med kommuninvånarna. Trafikverket skickar ut ett infoblad
till alla hushåll i kommunen var tredje månad, vilket har
haft en stor betydelse för kännedomen och inställningen till
projektet. Detta bekräftas i en nyligen gjord attitydundersökning för projektet, som även visar att Strängnäsborna är
mycket positiva till projektet och att de förstår projektets
betydelse för kommunens attraktivitet och tillväxt. Förutom
infobladet så genomförs två gånger per år ett öppet hus, där
alla är välkomna att träffa de som jobbar i projektet och få
svar på sina frågor.
NYTT RESECENTRUM

Vårt nya resecentrum blir en byggnad över spåren med två
våningar med en entré på vardera våningsplan. Byggnaden blir
ett nytt landmärke i staden och blir en modern byggnad med
vacker glasfasad med rödaktig färgnyans som knyter an till
Strängnäs tradition av röda tegelbyggnader. Vårt nya resecentrum
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FAKTARUTA OM PROJEKTET
Det här bygger vi:
• Nytt spår, 8,5 km, vid det befintliga
spåret
• Ny tunnel, 2,9 km
• Två tunnelportaler i betong
• Två nya vägbroar, bland annat för
Södertäljevägen
• Sex nya järnvägsbroar – de två längsta
är bron över E20 och bron över Lundadalen
• Nytt resecentrum över spåren, med
entré från Södertäljevägen/Långberget
och Långbergsgatan samt från öster
• Underjordiskt parkeringsgarage, med
cirka 130 bilplatser och 50 cykelparkeringar.
• Nytt busstorg

får en hög standard och god komfort med utökad service
(kiosk, café och annan resandeservice) och en fin utblick över
staden och domkyrkan.
Byggnadens placering ger en ökad tillgänglighet genom att
barriäreffekt av järnvägsspåren minskar samtidigt som den tar
upp höjdskillnaden vid Långberget. Resecentrum kommer att
ligga längs en av stadens huvudentréer vilket gör att det blir
naturligt och enkelt att nå resecentrum för alla trafikslag.
Utanför norra entrén blir det en mindre torgbildning som
ger ett öppet och trevligt intryck av resecentrum, med planteringar och sittplatser. Där ligger också bussgatan med gott om
busshållplatser för att klara en framtida ökning av busstrafiken.
Bussgatan får inte trafikeras av privatbilar vilket bidrar till en
tryggare och säkrare trafikmiljö samt en god framkomlighet
för bussarna. Det är också gott om cykelparkering i anslutning
till båda entréerna. Utanför entréerna blir det markvärme för
att få det fritt från snö och halka, vilket ger en god tillgänglighet året om.
Parkeringsbehovet beräknas öka i takt med att järnvägstrafiken
byggs ut. I dag finns cirka 300 parkeringsplatser i anslutning
till stationen. Delar av dessa parkeringsplatser ska i framtiden
kunna bebyggas med bostäder och verksamheter. För att
möjliggöra denna exploatering på befintliga parkeringar så
ingår i projektet att bygga ett underjordiskt garage för 130
bilplatser och 50 stycken cykelparkeringar. Stationsbyggnaden
nås direkt från underliggande parkering med trappa och hiss.

Frågan om pendlarparkeringarna ska bli avgiftsbelagda eller
inte har diskuterats. Politiken har gett förvaltningen i uppdrag
att utreda frågan.
På byggnadens samt på busshållplatsernas tak blir det
solceller, som ska täcka resecentrums energiförbrukning. I
parkeringsgaraget kommer det även att bli 24 stycken laddstolpar för elbilar. Solcellerna och laddstolparna bidrar till att
stärka projektets miljöprofil.
TÅGRESANDET UNDER BYGGTIDEN

Under hela byggtiden så fortsätter tågtrafiken som vanligt
med undantag för några tågstoppsveckor per år, då det blir
ersättningsbussar. Det blir naturligtvis mycket störningar för
resenärerna eftersom stora delar av området är avspärrat som
arbetsområde. Ett stort antal parkeringsplatser har tagits i
anspråk för att få plats med busstrafiken. Gående och cyklister
får ta stora omvägar för att ta sig till stationen. Trots detta är
inställningen hos pendlarna positiv till projektet och de har
visat ett stort tålamod under den stökiga byggperioden. Eller
som Trafikverkets projektledare uttryckte sig ”Strängnäsborna
– de är fantastiska!”
Text: Patrik Wirsenius, projektsamordnare, stads- och trafikplanerare,
Strängnäs kommun. Illustration: EttElva Arkitekter
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Den tänkta Landborgskopplingen. Illustration: Krook & Tjäder

Helhetssyn för ett
bättre Helsingborg
Helsingborg är en av Sveriges snabbast växande städer. Det ger en spännande utveckling
med många projekt men också utmaningar, prioriteringar och byggstök i centrum. Staden
lägger pusslet för att få infrastrukturen att fungera.
Efter många års planering är nu flera större byggprojekt igång
eller i startgroparna i Helsingborg. Samtidigt dras riktlinjerna
upp för hur staden ska se ut 2035 och ett förslag till stadsplan
är ute på samråd.
– Det händer mycket spännande i vår stadsmiljö just nu,
säger Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg. Vi diskuterar konkreta åtgärder och detaljer samtidigt
som vi är visionärer och blickar framåt.
Flera större byggprojekt i centrala staden är igång, bland
annat förbereder staden för en helt ny stadsdel på Oceanpiren i
den tidigare industrihamnen och en bit därifrån satsar Region
Skåne på om- och nybyggnad på sjukhusområdet. På bästa läge
på den gamla Ångfärjetomten, precis vid vattenkanten, byggs
bostäder, en kongress- och hotellanläggning och en ny park,
som beräknas vara klara 2019–2020. Byggnationerna på
Ångfärjetomten gör att staden tappar parkeringsyta i centrum,
en utmaning som staden tacklar på flera olika sätt, bland annat
genom satsningarna på Helsingborgsexpressen och Landborgskopplingen, två stora projekt som är välkomna och
välbehövda men som samtidigt kommer att bidra till byggstöket.
– Samordningen är a och o för att det ska fungera och vi
håller en öppen dialog med alla inblandade parter. Men – det
kommer att bli störningar och bökigt i några år, det vill vi vara
tydliga med, säger stadsbyggnadsförvaltningens projektchef
Marie Holmqvist.
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Kollektivtrafiken är en viktig pusselbit. Om färre väljer bilen
blir det bättre luft och mindre trångt på gatorna. Det gäller
såväl under byggtid som när projekten står klara.
Helsingborgsexpressen är en satsning på spårvägsliknande,
kapacitetsstarka bussar på Helsingborgs mest frekventa stadsbusslinje, 1:an, som står för 27 procent av det totala antalet
resor i stadstrafiken. Staten står för hälften av investeringskostnaden i de så kallade stadsmiljöavtalen. Helsingborgs stad står
för åtgärderna i infrastrukturen och bygger om gator och hållplatser. Skånetrafiken står för inköp av fordon samt drift av
trafiken.
– Helsingborgsexpressen kommer att ges hög prioritet längs
hela sträckan. Det ska vara snabbt, bekvämt och enkelt att åka,
säger Oscar Grönvall, trafikchef.
Förberedelsearbetena längs sträckan påbörjades i mitten
av september och i juni 2019 ska hela sträckan vara redo. I
framtiden kan denna första linje med Helsingborgsexpressen
följas av fler. I samband med Sverigeförhandlingen diskuteras
ytterligare två linjer med högklassig busstrafik.
DROTTNINGGATAN/JÄRNVÄGSGATAN

Drottninggatan/Järnvägsgatan löper som en pulsåder genom
centrala Helsingborg längs med Öresund. Här knyts alla trafikslag samman på Helsingborgs stora resecentrum Knutpunkten,
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Busskuren på Drottninggatan/Järnvägsgatan. Illustration: Sweco

Helsingborgs stad hoppas kunna lösa en del av problematiken
som tar emot cirka 40 000 resenärer och besökare per dygn.
genom en unik förbindelse genom Landborgen*. Den så
En ökande befolkning ställer ökade krav på infrastrukturen
kallade Landborgskopplingen är tänkt att hjälpa till att jämna
i centrum – vi är fler som ska samsas på samma yta. Därför
ut Helsingborgs nivåskillnader och göra det enklare för gående
satsar vi på att utveckla Drottninggatan/Järnvägsgatan med
och cyklister att ta sig ner och upp för Landborgen för att ta
bättre och tydligare gång- och cykelstråk och med platser där
sig till målpunkter som Knutpunkten, Lasarettet, Olympiaommänniskor vill vistas. Här kommer även Helsingborgsrådet och till skolor.
expressen att köra
"Samordningen är a och o för att det ska fungera och vi
– Vi har såklart fått
och kollektivtrafiken
många
frågor om Landborgen
prioriteras för att bli
håller en öppen dialog med alla inblandade parter".
och om att bygga ”i” den.
effektivare, bland
Under den utredning som föregick kommunfullmäktiges
annat genom att anlägga sidoförlagda busskörfält. För bilister
investeringsbeslut utförde vi en rad fördjupade utredningar
som ska till centrum blir det enkelt att ta sig till centrum men
med bland annat arkeologiska, geotekniska och hydrogeologiska
lite trögare att ta sig ut. Tanken är att de fordon som använder
undersökningar. Alla undersökningar vi gjort har visat på
gatan som genomfart ska välja en annan väg längre ut från
att det är fullt möjligt att genomföra projektet, säger Oscar
centrala Helsingborg.
Grönvall.
– Det är många intressen som ska vägas mot varandra och
Landborgskopplingen ska också avlasta city från biltrafik då
det har varit många och långa diskussioner i planeringsarbetet
den är tänkt att inrymma ett centralt parkeringsgarage med
men vi tror att vi arbetat oss fram till det för helheten bästa
plats för runt 600 bilar. Den ska även innehålla en väderskyddad
förslaget, säger Oscar Grönvall.
cykelparkering för runt 600 cyklar samt erbjuda en trygg och
Ombyggnaden startar under sen vår 2017 och ska vara klar
tillgänglig hiss upp/ner för Landborgen.
i juni 2019 när Helsingborgsexpressen sätts i trafik.
– Det är spännande för vi har ju redan från början sett vilka
Men bilarna då – hur ska centrum bli levande om bilisterna
upplever att satsningarna på stadsliv, kollektivtrafik och cyklister möjligheter Landborgskopplingen ger för att göra Helsingborgs
stadskärna mer tillgänglig och skapa bättre förutsättningar för
gör att de får sämre tillgänglighet och färre parkeringsplatser?

STADSBYGGNAD 6
5 · 2016
2015

19

TEMA INFRASTRUKTUR
n på
Är du ny fike
om på
K
g?
or
b
g
Helsin
na
sd
nad agar
Stadsbygg
ars
m
6
–1
15
en
2017 d
g!
i Helsingbor

ett levande city, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.
Beslut om investering togs i juni och nu börjar stadsbyggnadsförvaltningen planera för genomförandet.
PLATS FÖR ALLT SOM BEHÖVS I EN VÄXANDE STAD

Samtidigt med alla pågående projekt och planer tittar stadens
tjänstepersoner framåt. När Helsingborg växer behöver vi
skapa utrymme för fler människor, bostäder, arbetsplatser,
mötesplatser, skolor, transporter, mer regn och grönt på samma
yta. I Stadsplan 2017 ger vi ett första förslag på hur vi kan göra
detta. Stadsplanen beskriver utvecklingen av Helsingborg fram
till år 2035 och visar hur vi bäst kan använda ytan för att
skapa livskvalitet för 175 000 helsingborgare i framtiden.
– I arbetet med stadsplanen har vi avdelnings- och förvaltningsövergripande tittat på och försökt ge svar på vad och var
vi kan förtäta, samtidigt som vi gör vår stad mer attraktiv och
hållbar. Vi har vänt och vridit på en mängd frågeställningar,
säger Malin Rizell, chef för avdelningen för översiktsplanering.
Stadsplan 2017 är ett första tjänstemannaförslag till en
översiktsplan för Helsingborgs centralort. Den var på samråd
23 juni–23 september och då hade helsingborgare och andra
intresserade chansen att ta del av förslaget och tycka till.
Stadsplanen är helt digital och innehåller sju olika temakapitel
med tillhörande kartor för att underlätta läsningen. Den finns
på helsingborg.se/stadsplan2017
BÄTTRE LUFT I HELSINGBORG – NU OCH I FRAMTIDEN

Mellan 2007 och 2015 arbetade Helsingborg med ett bindande
åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kväve-

dioxid. En rad olika åtgärder genomfördes, i samarbete med
Länsstyrelsen och andra aktörer, och i slutet av 2015 kom ett
glädjande besked. Då hade staden skapat en så bra trafikmiljö
att Helsingborg blev den första kommunen i landet som gått
igenom ett åtgärdsprogram för luftkvalitet och inte behövde
något nytt. Avgörande för att klara kraven på stadens luftkvalitet
var minskningen av trafikflödena på stadens centrala gator,
från 21 000–23 000 fordon per dygn till 16 000–18 000.
Några av de åtgärder som genomförts sedan 2007 är;
trafikdämpande åtgärder, miljökrav i upphandling av transporttjänster och arbetsmaskiner, genomförande av ny cykelplan och Bussvisionen för Helsingborg och översyn av
skyltning, styrning och kontroll av trafiken.
Helsingborg arbetar hårt för att den positiva utvecklingen
när det gäller luftkvaliteten ska hålla i sig vilket ställer höga
krav på stadens fortsatta arbete med trafikfrågorna. I den
trafikplan som parallellt med stadsplanen varit ute på samråd
föreslås hur vi kan bemöta ett ökat resande i en växande stad
på ett hållbart sätt.
– Stadsplanen tar höjd för 40 000 nya invånare till 2035.
I trafikplaneringen funderar vi mycket på vilka effekter det får
på vårt resande och hur vi kan arbeta och prioritera för att få
till ett bra och hållbart samspel mellan gående, cyklister,
bilister och de som åker kollektivt, säger Oscar Grönvall.
Trafikplanen pekar ut behov och åtgärder för de olika
trafikslagen och kommer att vara ett underlag för investeringsbudget. Även Trafikplanen var under remisstiden enbart digital
och fanns då att läsa på helsingborg.se.
Text: Malin Angelhag, enhetschef Helsingborgs stad

Några av de åtgärder för bättre luftkvalitet som genomförts i Helsingborg.

*Landborgen i Helsingborg höjer sig mellan 20 och 40 meter över havet och är
resultatet av landhöjningen efter inlandsisens avsmältning.
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Norges nest
lengste
hengebru
FAKTA OM BÆREKABLENE

• 2 stk. hovedkabler
• Bygd opp av 40 x 127 ståltråder ø 5,96 mm
• Totalt 18 300 km ståltråd
• Diameter 47,5 cm – ferdig kompaktert og viklet
• Hver hovedkabel veier 2000 tonn

Rett utenfor Narvik i Nord-Norge er Statens vegvesen godt i gang med å bygge det som blir Norges
nest lengste hengebru, E6 Hålogalandsbrua.
I tillegg til E6 Hålogalandsbrua bygger vi
til sammen 4,9 kilometer ny veg, to mindre
tunneler samt at vi har laget en 1,1 kilometer
lang rassikringstunnel i Trældal, nord for
Narvik. Prosjektet har en antatt kostnad på
cirka 3,3 milliarder kroner.
Prosjektet omfatter:
» Hålogalandsbrua 1533 meter
» Bygging av 1,4 kilometer veg på Narvik-siden
» Ornestunnelen på 270 meter på Narvik-siden
» Bygging av 3,5 kilometer veg på Øyjord
» Storlikolltunnelen på 330 meter på Øyjord
» Trældaltunnelen på 1,1 kilometer

for arbeidene som skal foregå mellom tårnene.
Gangbrua skal være ferdig i slutten av september, og først da er det klart for å begynne å
strekke delkablene over fjorden – én etter én.
Totalt skal det trekkes 80 kabler over fjorden,
40 til hver hovedkabel.
KABELSTREKKING FERDIG TIL JUL

Ved å bygge Hålogalandsbrua rett over fjorden Rombaken gjør
vi E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik
mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15–20
minutter. I tillegg leder vi trafikken bort fra det som i dag
er en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning.

Etter planen skal trekkingen av kablene være
ferdig før jul. Deretter starter jobben med å
kompaktere kablene, surre de med ståltråd, feste
hengestagsfester og hengestenger også videre.
Alt dette skal være ferdig i løpet av våren 2017, og går alt
etter planen skal alt være klart for å løfte opp brudekket tidlig
sommeren 2017.
Brudekket kommer i seksjoner på 40 meter, og heises opp
en og en. Når alle elementene er på plass, kan de sveises fast
og klargjøres for at det skal legges asfalt.
I tillegg gjenstår det da et omfattende arbeid med blant
annet rekkverksmontering, vegmerking og elektroarbeid.

FREMDRIFT

BRUÅPNING AVHENGER AV VÆR OG VIND

Byggingen av tilførselsveger startet tidlig 2013 og betongarbeidene tilknyttet brua startet senere samme år.
Høsten 2016 er betongarbeidene i forbindelse med Hålogalandsbrua så godt som ferdig, og stålarbeidet er i full gang.
I løpet av sommeren har entreprenøren jobbet med å strekke
kabler over fjorden, som skulle danne grunnlaget for en
gangbane mellom brutårnene. Denne gangbanen, også kalt en
catwalk, er straks ferdig og skal fungere som arbeidsplattform

Vi jobber fortsatt mot en åpning av Hålogalandsbrua i årsskiftet 2017/2018, men dette avhenger av gunstig vær.
Arbeidet på brua foregår i høyden og er veldig utsatt for vær
og vind. På grunn av sikkerheten til de som jobber på anlegget,
må vi hele tiden ta høyde for at det kan oppstå forsinkelser ved
dårlig vær.

KNYTTER HELE REGIONEN SAMMEN

Text: Tomas Rolland, kommunikasjonsrådgiver, Statens vegvesen
Foto: Line Vestnes, Statens vegvesen. Illustration: Dissing + Weitling.
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Elfordon testas
i Mariestad

Mariestads kommun testar helelektriska transportfordon.

Mariestads kommun har av UNESCO utnämnts till ett biosfärområde; ett modellområde för hållbar
samhällsutveckling – något som också Mariestads Vision 2030 tar fasta på. Utmärkelsen tangerar
hållbarhetsmålen på nationell nivå (Regeringen 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta) och på
regionnivå i form av strategidokumentet VG2020, där Västra Götaland uttrycker ambitionen att bli
den ledande hållbarhetsregionen i Sverige.
De ambitiösa hållbarhetsmålen, en arbetsmarknad i behov av
vitalisering och en önskan om en industriell förnyelse, har
lett till att Mariestad i samarbete med Lunds Universitet,
lokalt och regionalt näringsliv och olika offentliga aktörer,
nu etablerar Test- och demonstrationsplats Mariestad. Testoch demonstrationsplatsen blir en miljö där hållbara transportlösningar på land och till sjöss ska utvecklas och testas.
ELECTRIVILLAGE

Ett av Test- och demonstrationsplatsens olika delområden
kallas ”ElectriVillage” och har sin förebild i projektet Electricity
i Göteborg.
I Göteborg testas och demonstreras elektrifiering av
kollektivtrafik med den större stadens behov och förutsättningar.
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Mariestad är en liten kommun med delvis andra behov, och
det finns ungefär 150 kommuner av samma storlek i Sverige.
Mariestad vill gå före för att visa hur en stad av vår storlek
utifrån våra förutsättningar, kan arbeta mot hållbarhetsmålen
och samtidigt skapa tillväxt. Genom ElectriVillage blir vi
dessutom världens första biosfär som kan uppvisa ett modellområde för hållbara transportlösningar.
Mariestads kommun ska med hjälp av Lunds Universitet
testa tre helelektriska transportfordon och prova olika former
av laddlösningar för dessa. Målet är att testbygga elväg som
gör det möjligt för alla fordon att ladda under färd i samma
system. Det rör sig om en buss med 22 platser, en distributionsbil för matleveranser till skolor och äldreboenden, och
ett arbetsfordon till parkförvaltningen.
Fordonen levereras av företaget Coman AB som bygger

Välkommen till
Svenska KommunalTekniska föreningens

"Målet är att testbygga elväg som
gör det möjligt för alla fordon att ladda
under färd i samma system ".
specialfordon. Dessa är av låggolvs- och lättviktskonstruktion
vilket innebär ergonomiska fördelar och minskade kostnader
för vägunderhåll. Eftersom fordonen är helelektriska minskar
både koldioxid- och bullernivån, och den nätta konstruktionen
bidrar till mindre trängsel i den lilla stadskärnan. Bussen
kommer i första hand att testas i skolsammanhang, men på
sikt vill kommunen även utvärdera den som stadsbuss.

Kommunala
Lantmäteridagar
23-24 november 2016
Stockholm

ETABLERING AV VÄTGASSTATION

Kort efter beslutet om etablering av Test- och demonstrationsplats Mariestad fattades också beslut om investering i en
vätgasstation. I och med detta blev Mariestad också medlem
i ett EU-projekt tillsammans med leverantören av stationen,
företaget H2Logic i Danmark. Genom etableringen blir
Mariestad den femte svenska kommun som investerar i en
egen vätgasstation. Närmast finns en station i Göteborg och
en i Stockholm.
Till vätgasstationen planerar Mariestads kommun även för
investering i en elektrolysör. En elektrolysör är en apparat som
tillverkar vätgas och syrgas med hjälp av elektrisk energi och
vatten.
– Med en elektrolysör kommer vi att kunna tillverka egen

Anmälan öppnar i oktober
se www.skt.se

vätgas i Mariestad. Dessutom kan vi omvandla överskott av
biogas till vätgas, och på det sättet använda våra lokala,
förnyelsebara energiresurser på ett effektivt sätt, säger Harald
Bouma vid det lokala energibolaget VänerEnergi, projektledare för etableringen av vätgasstationen.
Mariestad tittar också på hur det ska gå att få till stånd en
systemlösning som bygger både på produktion och lagring
av egen miljövänlig el. En del av systemlösningen utgörs av
en planerad solpark som ligger för beslut under senhösten.
Text: Ulrika Lindahl, utvecklingsstrateg och ansvarig Test- och demonstrationsplats Mariestad. Foto Tommy Kohle.
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Helsingfors strandnära
förtätning har börjat
Under det senaste seklet har Helsingfors vuxit och utvecklats i rasande takt. I början av 1900-talet
fanns det 100 000 invånare i staden och 100 år senare finns det uppemot 600 000 invånare. För
närvarande pågår det flera stora byggprojekt i Helsingfors, och då handlar det inte om Västmetrons
något försenade tunnelbaneförlängning, som kommer att öppnas för trafik i början av 2017.
Om trettio år beräknas stadens
invånarantal ha stigit till 850 000.
Tillsammans med grannkommunerna Vanda (205 000 invånare.)
och Esbo (270 000 invånare.)
bor drygt en miljon människor i
Helsingforsregionen. Under 2015
påbörjades byggandet av 15 000
nya bostäder, vilket framstår dock
i bästa fall som en ”väl tilltagen
droppe i havet”, som en stadsplanerade uttryckte sig strax innan
Helsingfors stadsplaneringsnämnd
beslöt att bifalla ett reviderat
förslag till generalplan.
Stadsplaneringsnämnden föreslog för Helsingfors stadsstyrelse att generalplanen godkänns. Det slutliga beslutet om
generalplanen kommer att tas på hösten 2016 vid Helsingfors
stadsfullmäktige. De projekt som det råder enighet om ligger
speciellt längs stadens strandområden och på öar utanför
stadens östra strandlinje. I Fiskehamnen utvidgas byggarbetet
till ön Sumparn.
Staden bygger där redan gator och annan infrastruktur på
en attraktiv udde som nyligen stod helt tom. Sumparn ligger
söder om Fiskehamnens framtida centrum. På Sumparns
detaljplaneområde byggs i huvudsak bostadshus. Stadsfullmäktige godkände detaljplanen för Sumparn redan 2014.
HAMN BLIR BOSTÄDER

Planen är att bygga bostäder för 3 000 invånare. Det handlar
om en mycket attraktiv boendemiljö med havsutsikt. Själva
bostadsbyggandet startar i början av 2017. Och redan 2018
kommer det mesta, enligt projektledaren, att vara färdigt.
Sumparn är en del av före detta Sörnäs hamnområde. Udden
är den sydligaste delen av det nya bostadsområdet Fiskehamnen.
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Planeringen av gatu- och
kommunaltekniken samt broarna
och strandkonstruktionerna i
Sumparns kvarter gjordes på uppdrag av byggnadskontoret vid
Helsingfors stad. Företaget Sito
valdes till planerare av dessa
områden.
Förr i tiden var Sumparn ett
populärt utflyktsmål bland
helsingforsarna, som färdades dit
med ångbåt. År 1825 utfärdade
staden en föreskrift om att
fabriker och verkstäder skulle
byggas i stadens utkanter på grund av brandfaran. I Sörnäs
strand utvecklades slutligen stadens största sammanhängande
industriområde, när järnvägen och hamntrafiken möttes här på
1860-talet. På 1860-talet grundades en ny, modern hamn i
Sumparn. Hamnen var i verksamhet ända till 2008.
BROARNAS STAD

I Sumparns och Fiskehamnens omedelbara närhet kommer det
att byggas tre nya broar. Enligt planerna ska byggandet inledas
2018 och trafiken kommer i gång 2026. Hela projektet väntas
kosta cirka 375 miljoner euro. Broförbindelsen kommer att
användas av spårvagnar, fotgängare och cyklister samt
utryckningsfordon.
De som förordar projektet anser att Kronbergsstranden och
ön Degerö snart kommer att ha över 40 000 invånare som
behöver fungerande förbindelser i form av kollektivtrafik.
Förespråkarna anser dessutom att en iögonenfallande bro
kommer att höja stadens profil, även bokstavligen eftersom de
högsta delarna av broarna kommer att nå nästan lika högt som
tv-tornet i Böle. Utsikten från broarna förväntas bli praktfull.
Det är dock inte bara längs vattenlinjen som det byggs i
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De projekt som det råder enighet om ligger speciellt längs stadens strandområden och på öar utanför stadens östra strandlinje.
I Fiskehamnen utvidgas byggarbetet till ön Sumparn, till vänster i bilden.
Foto: Helsingfors Stadsplanekontor

Helsingfors. Inte heller handlar det om arkitektoniska
klenoder med unika utsikter. Kritiker av dessa projekt anser
dock att flera skrymmande kontorshus rivs och i stället bygger
man några nya och lika skrymmande. Inget ovanligt egentligen
utom att det nu gäller innerstaden av Helsingfors. Rivningsanhängarna kontrar genom att hänvisa till att de nuvarande byggnaderna är onekligen otidsenliga och i dåligt skick.

FLER TOMMA KONTORSLOKALER

näs på Drumsö, Fiskehamnen och Busholmen. Medelstorleken
på nya bostäder är idag omkring 65 kvadratmeter. Det byggs
alltså mest mindre två- och trerummare.
Samtidigt som över en miljon kvadratmeter kontorslokaler
står tomma i huvudstadsregionen bygger man nytt, och aktiviteten inom sektorn är större än under hela 2010-talet. I fjol
byggde man ungefär 200 000 kvadratmeter nytt i affärs- och
kontorshus. Framtiden får visa visheten i detta.
Även Helsingfors grannkommun Esbo expanderar kraftigt.
Motorvägen och förbifartsleden Ring I ska täckas med ett tak
vid Kägeludden. Det ska byggas ett stort antal höga punkthus
ovanpå denna tunnel. Byggandet av hus på tunneln kan
inledas år 2018. Hela tunneln beräknas vara klar år 2019.
Kring ett par andra spektakulära projekt förs det för
närvarande långa häftiga debatter, och några redan planerade
kommer att tvingas stryka på foten.
Ett byggprojekt som trampar på stället är ett nytt Guggenheimmuseum, med framtida placering vid stadens hjärta, Salutorget.
Potentiella finansiärer väntar nu på signaler från den offentliga
sektorn, men Finlands utrikesminister Timo Soini, säger entydigt
nej till statlig finansiering av Guggenheim-projektet så länge
hans parti är med i regeringen.
Understödsstiftelsen för Guggenheim i Helsingfors har som
målsättning att samla in 28 miljoner euro. När vinnaren i
museets arkitekttävling presenterades hade stiftelsen fått in
omkring tio miljoner euro i privata medel. Det är dock många
Helsingforsbor som anser att det vinnande förslaget är alldeles
för skrymmande och dystert.

Flest nya bostäder färdigställdes 2015 i Arabiastranden, Hallon-

Text: Markku Björkman, frilansjournalist

RIVNINGSFÄRDIGA EFTER 40 ÅR

Vid Kaserntorget är det mest dramatiska skedet i rivningsarbetena på Helsingfors stads gamla byggnadskontor så gott som
avslutat, och så fort byggbråten är borta och grunden för
nybyggnaden är färdig börjar projektet skjuta i höjden.
Enligt dagstidningen Hufvudstadsbladet så kommer det nya
kontorshuset stå färdigt i slutet av 2017. Eller egentligen kontorshusen, för nu river man två och bygger två nya som ska stå som
förr, fast i varandra vid torget. De rivningsdömda husen är
från 1960 respektive 1969, det första ersatte då Helsingfors
första allmänna folkskola från 1830-talet ritad av C.L. Engel,
det senare ett renässanshus från 1890.
Att man river relativt nya byggnader i innerstaden är
ovanligt men inte förargligt. Till exempel har Helsingfors
universitetsbibliotek på Kajsaniemigatan byggts på stommen
av det tidigare varuhuset Pukeva. Den bärande betongkonstruktionen var av så gott och bastant virke att man nöjde sig
med att riva de yttre elementen och bygga nytt kring stommen.

STADSBYGGNAD 5· 2016

25

TEMA INFRASTRUKTUR

Så skapar du en
hållbar handelspolicy
Denna artikel är en fortsättning på den i förra numret som hade rubriken ”Samverkan ger mer hållbara
inköpsresor”. Ett utvecklingsprojekt har genomförts som ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och
Landsting, Trafikverket, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och International
Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) i Österrike.
Avsikten med projektet var att skapa ett hjälpmedel för att
möjliggöra för svenska kommuner att utveckla en planering
som förmår hantera de snabba förändringarna inom handel
och service i staden samtidigt som man ökar andelen hållbara inköpsresor. I denna planering utgör policydokument,
beslutade i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, värdefulla verktyg för kommunens utveckling. Projektets syfte var
att skapa en metodik för att generera välavvägda underlag till
dessa dokument. Ett underlag för analyserna utgjordes av en
multikriteriemetodik för att analysera långsiktiga möjligheter
för att etablera handelsområden. Metodik för att ta fram en
hållbar handelspolicy har utvecklats och provats i Norrköping,
Katrineholm och Filipstad. Avsikten var att se hur metodiken
fungerade i städer av olika storlek. Metodiken bygger på att
aktörerna inledningsvis samlas och utvecklar en gemensam
referensram avseende stadens fysiska förutsättningar och
konsumentbeteenden kopplade till inköpsresor. Därefter
beskrivs de olika aktörernas beslutskriterier och de viktas
gentemot olika tänkbara scenarier. Varje part identifierar de
frågor som de anser är de viktigaste ur eget perspektiv. Dessa
frågor (kriterier) prioriteras sedan mot varandra och läggs som
underlag till en multikriterieanalys. Det är varje part som
prioriterar de olika kriterierna mot varandra. Den gemensamma diskussionen koncentreras till hur man ska se på de olika
parternas syn som en del av helheten.
Med hjälp av ett analysverktyg, som utgår från parternas
viktigaste beslutskriterier, arbetas ett förhållningssätt fram.
Metodens kvalitet avgörs helt av de ingående kriteriernas vikt
och påverkan. Analysen kan bidra till att strukturera samtal
om konsekvenser av olika utvecklingsalternativ och belysa
underliggande värderingar. Den kan också bidra till att
effektivisera beslutsgången genom att dokumentera avvägningar
och belysa utbytesförhållanden mellan kriterier. Slutligen kan
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den bidra till att skapa en gemensam syn kring vilka handlingsalternativ som bör väljas. Denna typ av metodik är ett
stöd i planeringen men ger aldrig i sig själv det slutgiltiga
svaret. Metodiken är avsedd att tillämpas på översiktlig nivå,
denna typ av öppenhet fungerar inte som en del av beslutsprocessen kring en viss etablering för ett visst företag.
En förutsättning för att den avslutande beslutsprocessen
ska fungera är att bevekelsegrunderna är synliga. Då blir den
demokratiska processen också möjlig. Under denna process
kan ny information komma som nödvändiggör anpassning av
kriterier och bedömningar. Sammantaget uppstår en dynamik
där beslutsfattarnas värderingar formuleras och handlingsalternativen som bäst motsvarar värderingarna identifieras.
När sedan handlingsalternativ har beslutats kan inte samma
transparens och öppenhet åstadkommas, eftersom varje enskilt
etableringsbeslut bygger på affärsmässiga överväganden som
man av förklarliga skäl inte vill offentliggöra.
Bostadsnära handelsområden har en stark hållbarhetspotential
och är dessutom efterfrågade av konsumenterna. Den pågående
tillväxten av internethandel av dagligvaror liksom nya
lösningar för service med hemkörning visar att det redan pågår
ett utvecklingsarbete av marknadens organisationer. Denna
utveckling har hittills drivits av marknadskrafterna.
För att stadsutvecklingen i Sverige ska möjliggöra en större
andel miljömässigt hållbara inköpsresor behövs ändrade
förhållningssätt till interaktion mellan aktörer men också till
markanvändning och trafikplanering. När en aktör skapar
förbättrade förutsättningar för sin verksamhet kan det både
förbättra och försämra för övriga aktörer. Om förhållandena
och konkurrenskraften i en externetablering förbättras ökar
svårigheterna för näraliggande halvcentrala handelsetableringar
och ibland även för centrum. Därmed försämras möjligheterna
för kommunen och Trafikverket att arbeta för ökad
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Första sidan efter inloggning i POLA.

miljömässig hållbarhet och kortdistansstrukturer. Effekterna
av en aktörs agerande ger sig till känna genom förändrade
villkor för övriga aktörer.
För att processen ska leda till ett resultat som har en bred
acceptans hos de tre nyckelaktörerna individer, företag och
myndigheter, behöver den genomföras enligt ett mönster som
gör det möjligt för deltagande organisationer att samverka
sinsemellan men också att återförankra sina uppfattningar i de
egna organisationerna. Nyckelaktörerna är oftast sammansatta
så att från myndighetssidan behöver både kommunerna och
Trafikverket delta och från företagssidan både fastighetsägare/byggare och handlare. Kunskap om individernas val är en
utgångspunkt och dessa val skiljer sig åt beroende på bland
annat ålder, familjesituation och inkomstklass. Metoden för
denna process kan grovt delas i två delar:
– en fysisk del som beskriver faktorer omfattande systemet
av rumsliga strukturer som stödjer och påverkar ett hållbart
res- och handelsmönster
– en processrelaterad del som analyserar och bestämmer
beslutskriterier och en god planerings- och samverkansprocess.

Dessa delsystem samverkar och påverkar varandra på olika
sätt. I tabell på sidan 29 beskrivs de olika stegen i processen
med kommentarer. En skillnad mellan större och mindre
städer ligger i att sällanköpshandeln i de små städerna minskar
och därmed ofta genererar längre bilresor till större städer/handelsplatser utanför den egna kommunen. I de större
städerna genererar dagligvaruhandeln större biltrafikarbete.
Processen behöver anpassas efter stadens storlek och karaktär.
ARBETSPROCESS FÖR EN HÅLLBAR HANDELSPOLICY

Varje stad har unika egenskaper avseende markanvändning
och lokaliseringar och därför blir inriktningen för handelspolicys
i varje stad unik till sitt innehåll. Samtidigt finns en rad
effektsamband som gäller avseende markanvändning och
hållbarhet. I det följande beskrivs hur en kommun i samverkan
med berörda parter kan skapa en handelspolicy utifrån en
helhetssyn och utgående från ambitionen att stadsutvecklingen
ska vara hållbar.

Modell som redovisar förslag till beslutskriterier.
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Formfaktorkarta för Katrineholm.

Arbetssättet ger möjlighet att titta på olika stadsstrukturer,
handelsetableringar och olika aktörssamverkan. Upplägget för
att beskriva aktuella faktorer och deras samband kan grovt
delas i två delar – en fysisk rumslig som beskriver faktorer
omfattande systemet av rumsliga strukturer som stödjer och
påverkar ett hållbart res- och livsmönster och en processrelaterad som beskriver faktorer av betydelse för en god planeringsoch samverkansprocess. Dessa delsystem samverkar och
påverkar varandra på olika sätt.
Arbetet med att ta fram en kommunal policy för hållbar
handel stöds av ett webbaserat beslutsstöd för multikriterieanalys.
Beslutsverktyget POLA (för ”POLicyAnalys”) bygger på att
varje part upprättar en lista av beslutskriterier samt att en
gemensam mängd scenarier tas fram. POLA finns tillgängligt
via webbadressen www.preference.nu/pola och är utvecklat och
underhålls av Preference AB.
I programmet viktas kriterierna. Alla aktörer har samma
vikt och därmed samma påverkan på resultatet. Vidare
värderas scenarierna under respektive kriterium. Viktning
och värdering görs med hjälp av en metod som fokuserar på
viktning och värdering. Dessa jämförelser kräver inte en
precision som i allmänhet saknas. Kriterier och scenarier
rangordnas med en möjlighet att ange olika styrkor. Därefter
kan man se vilket scenario som bör väljas. Detaljerna i denna
process förklaras nedan.
I POLA finns tre stycken funktionsflikar, ”Arkiv”, ”Information”
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och ”Kontakt”. Under fliken Arkiv finns funktioner för att
spara och öppna sparade modeller. Modeller kan sparas
antingen lokalt (på egen dator) och i en databas som ligger
i ”molnet”. Under informationsfliken finns lite kortfattad
information om POLA. Under kontaktfliken finns kontaktinformation till företaget Preference som utvecklat POLA. Av
bild på första sidan i POLA på sidan 27 framgår att processen
sedan genomförs genom att arbeta med de numrerade flikarna
i turordning. Då skapas en modell som kan se ut som nedre
bilden på sid 27. Genom att klicka på noden för stad kan man
få en sammanvägning av aktörernas uppfattningar om de olika
scenarierna och därmed en bild av vilket scenario som har mest
stöd, se vänster diagram, sidan 29. Klickar man sedan på en
aktör i modellen så visas hur den aktörens olika beslutskriterier
tillgodoses i varje scenario, se höger diagram, sid 29.
En bakgrund för hela resonemanget utgörs av den formfaktorkarta som görs av aktörerna tillsammans och som skapar en
gemensam referensram för arbetet. I övre bilden på sidan 28
finns ett exempel på en formfaktorkarta från Katrineholm.
En grundlig genomgång av metodiken finns i en handbok
som är tillgänglig via Sveriges Kommuner och Landstings
hemsida. I denna handbok finns också instruktioner hur man
kan komma åt och använda det digitala verktyget kostnadsfritt
(länk: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/en-hallbar-handelspolicy-.
html)
Text: Mathias Wärnhjelm, Trafikverket
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PROCESS

KOMMENTAR

Samverkansgrupp bildas

Risk att samtliga aktörer inte deltar.

Vision och översiktlig stadstypsanalys görs och scenarios bestäms (t.ex.
centrumsatsning, stadsdelsetableringar, halvcentrala etableringar eller
externetableringar). Om aktörerna har helt olika förslag till scenarier synliggörs olikheterna genom att fler scenarier tas med.

Koppling behövs till lokal och regional översiktlig planering och diskussionen hämmas om låsningar uppstår kring aktörernas intressemotsättningar.
Det ömsesidiga beroendet behöver också tydliggöras.

Kartläggning av markanvändning

Formfaktoranalys där trafiksystemets möjligheter att generera tillgänglighet ställs mot lokaliseringar.

Alternativa lokaliseringar föreslås och analyseras utifrån markanvändningsfaktorer och scenarios kompletteras. Effekter av olika lokaliseringar i form
av trafikomfördelningar och lönsamhet studeras.

Scenarierna kompletteras med lokaliseringsförslag, fortfarande på principnivå. Utvecklingsplaner diskuteras där både förbättrad tillgänglighet i
trafiksystemet och ändrad markanvändning är medel.

Beslutskriterier utarbetas av varje aktör och prioriteras inbördes. Därefter
viktas scenarierna för varje kriterium så att det scenario som passar varje
kriterium får högst vikt. Samtliga aktörers kriterier sammanställs. Detta sker
i den samlade gruppen så att alla blir medvetna om varandras motiv.

Varje aktörs dimensionerande beslutskriterier beskrivs. Så länge samtalet
sker på övergripande nivå kan aktörerna vara öppna. Risk finns annars att
de döljer avgörande kriterier. Det är angeläget att intressemotsättningar
lyfts fram och synliggörs av kriterierna.

Kriterieanalys utvecklas för scenarierna med konsekvensanalyser och
känslighetsanalyser till dess resultatet är acceptabelt.

De samlade aktörernas olika beslutskriterier vägs samman och betydelsen
av varje aktörs ställningstagande synliggörs och analysen upprepas med
olika viktning till dess resultatet är tillräckligt bra och aktörerna har en
gemensam bild.

Underlag för utvecklingsplan eller handelspolicy

Aktörerna föreslår gemensamt ett scenario som utvecklas och konsekvensbeskrivs i handelspolicyn. Dokumentet blir efter fastställelse styrande på
översiktsplanenivå. Deltagande aktörer ska inte uppleva sig bakbundna på
detaljplanenivå.

Beslut

Beslut fattas efter ordinarie samråd i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. God kännedom om individernas önskemål och val minskar
riskerna för behov av omtag efter samråd.

Sammanfattning av process för framtagande av en utvecklingsplan eller handelspolicy för handelsutveckling. Processen kan drivas på detta sätt med
eller utan stöd av multikriterieanalys.

Resultatet av multikriterieanalysen illustreras i ett stapeldiagram där varje
stapel motsvarar ett scenario.

Inom ramen för analysen kan också varje aktörs kriterier
beskrivas för de olika scenarierna.

ATT LÄSA MERA
Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket (2015). En hållbar handelspolicy – Handelsutveckling i staden.
Wärnhjelm, M. (2015). Hållbara inköpsresor – Stads- och handelsutveckling i
samverkan. Doktorsavhandling. Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm.
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Bayern satsar brett

Marienplatz.

Klaus Kellner som visade runt i Messestadt Riem.

I september 2015 gjorde åtta stycken av Trafikkommitténs medlemmar en resa till Tyskland för att
i München och Augsburg vidga vyerna och få inspiration inför det dagliga arbetet på hemmaplan.
Vi sammanstrålade på flygplatsen i Bayerns huvudstad
München och tog tillsammans S-bahn in till centralstationen
(Hauptbahnhof) i stadens centrum. S-bahn är en del av
Münchens utmärkta kollektivtrafiksystem som skapades till
OS 1972 och som därefter har byggts ut successivt. Det består
av S-bahn (pendeltåg), tunnelbana, spårvagnar och bussar.
Trafiken är mycket tät under i stort sett hela dygnet.
Vi checkade in på ett hotell alldeles i närheten av stationen
innan vi tog en promenad ut i staden. Efter ett tag hamnade vi
i Münchens hjärta, vid Marienplatz, där vi bland annat kunde
titta på det väl tilltagna gågateområdet. Innan kvällen var slut
hann vi besöka Hofbräuhaus där vi kunde prova på några av
stadens specialiteter – god öl och korv.
Det gjorde att vi kände oss väl förberedda för de kommande
två dagarnas studiebesök.
CYKELHUVUDSTADEN MÜNCHEN

München är en stad med cirka 1,4 miljoner invånare samt
cirka 500 000 dagliga inpendlare på det. München är en
kompakt, grön och urban stad och det är också det mottot
man planerar staden utifrån. Det är med andra ord en ideal
stad för resor med cykel och 80 procent av alla invånare äger
också en cykel men det var ändå ”bara” 14 procent av resorna
som gjordes med cykel 2008. Potentialen att öka resandet med
cykel finns också eftersom 60 procent av alla resor i München
är kortare än 5 km. Det flesta resorna sker fortfarande med bil
och även om bilandelen var så låg som 37 procent 2008 så blir
det många bilar i en stad med 1,4 miljoner människor.
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Man bestämde sig 2008 när man fick den nationella
resvaneundersökningen för att försöka öka andelen resor med
cykel. Till 2015 skulle andelen av resande med cykel ha ökat
till minst 17 procent - München skulle bli Tysklands cykelhuvudstad!
2009 tog Kommunstyrelsen därför en ny generalplan för
cykel, man ändrade organisationen för mobilitetsfrågor och
man ökade budgeten för planering och marknadsföring från
15 miljoner kronor till 45 miljoner kronor. Det är nu elva
personer som jobbar specifikt med cykelfrågor i flera förvaltningar i München.
Målen i generalplanen är:
• Öka cykelandelen till minst 17 procent 2015
• Förbättra trafiksäkerheten
• Definiera investeringsprojekt för att förbättra infrastrukturen
för cykel som kan genomföras de kommande åren.
• Starta en marknadsföringskampanj
• Integrera cykel i alla områden för trafikplanering
Alla frågor och åtgärder var man dock tvungna att förankra i
kommunstyrelsen för att de skulle vara säkra på att bilisterna
inte skulle få det för svårt.
Visionen är utifrån vad Münchenborna säger:
Bra cykling betyder och behöver ...
... breda cykelvägar eftersom cyklister har väldigt olika
hastigheter (10–30 km/h).
... tillräckligt med lättillgängliga och säkra parkeringsplatser
på offentliga platser.
... cykelvägar med en slät yta (säkerhet och komfort).
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på hållbarhet

Exempel på bostadshus i Riem.

... möjlighet till direkt sväng i korsningar med trafikljus.
... ett bra nätverk av väl sammanhängande cykelvägar.
... ett attraktivt skyltnings- och vägvisningssystem.
... professionell kommunikation och information.
... att vi ger cyklister det utrymme de behöver.

En av bostadsgatorna med en av de gröna fingrarna som sträcker sig in från parken.

Cirka 7 km utanför Münchens stadskärna ligger det gamla
flygplatsområdet Messestadt Riem. Då flyget flyttade sin
verksamhet till den nuvarande flygplatsen 1992 påbörjades
planerna för en ny stadsdel med tankar om att skapa ett
kompakt, urbant och grönt område med blandat innehåll.

VAD HAR MAN DÅ GJORT OCH HUR HAR DET GÅTT?

MESSESTADT RIEM – SOCIALT BLANDAT

För att lösa alla frågor behövde man organisera om arbetet.
Man skapade åtta åtgärdsområden där varje område hade en
samarbetsgrupp med personal från alla berörda förvaltningar
kopplat till sig. Varje grupp satte upp sina egna mål och
skapade en handlingsplan för åren fram till 2015. Detta ser
man som en av de största framgångsfaktorerna till att så
mycket faktiskt har hänt.
Och mycket har hänt, man har byggt nya cykelvägar, gjort
cykelfält, satt upp nästan 3000 cykelställ, tillåtit cykling på
enkelriktade gator, gjort cykelfartsgator, haft kampanjer, satt
upp cykelräknare på sju ställen i staden, förbättrat vinterväghållningen och infört ett cykeluthyrningssystem.
Inför framtiden planerar man nu för fortsatt arbete med
bland annat supercykelvägar från ytterområden in till centrum,
men även mer kampanjer, fler cykelställ och förbättringar av
infrastrukturen.
Hur har det då gått? Har man nått målet på 17 procent?
Nästa nationella resvaneundersökning väntar man med
spänning på just nu, men man gjorde 2011 en egen undersökning och i den hade man redan då nått upp till en cykelandel
på 17 procent.

Messestadt Riem består av ett stort mässområde, ett köpcentrum,
kontor, bostäder och service så som skolor och förskolor.Området har två tunnelbanestationer och trafikeras av buss samtidigt som det finns cykelvägar in till München. I norr passerar
autobahn området med tillfarter till mässområdet. Med
tunnelbanan tar det 20 minuter in till Münchens centrum.
Parkeringstalet i München är vanligtvis en p-plats/lägenhet.
I Messestadt Riem finns ett kvarter där det inte finns några
privata parkeringsplatser utan endast plats för bilpoolsbilar.
Strukturen för området är uppdelat med mässhall, shopping
och kontor i norr och bostäder söder om det. Ett gång- och
cykelstråk skiljer sedan bostäderna från skolor och förskolor
och det stora grönområde som ligger längst söderut. I sydöstra
delen av Messestadt Riem har man anlagt en konstgjord sjö
med badstrand. In mellan bostadshusen, som är mellan 2 och 5
våningar höga, sträcker sig gröna kilar in från parken i söder. I
sydvästra delen av parkområdet finns planterad skog som delvis
är designad för att skydda bostadsbebyggelsen från vinden.
Den första skolan stod klar 1998 och 1999 flyttade de första
nya invånarna in. Man har haft fokus på arkitektur vid byggandet. Social blandning har varit önskvärd vid bostadsbyggandet
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Byggnaden vid den centrala omstigningshållplatsen för buss och
spårvagn i Augsburg.

Dagens järnvägsstation.

varvid fördelningen mellan olika boendeformer är att 40
procent av bostäderna är för socialt boende, 30 procent för
medelinkomsttagare och 30 procent för höginkomsttagare.
Det finns även ett kvarter med ”Frauen wohnung ” – här får
enbart kvinnor stå för lägenhetskontrakten, men även män
får bo här. Blir det däremot skilsmässa eller separation så är
det kvinnan som får bo kvar.
I dagsläget återstår endast ett kvarter med bostäder att färdigställa och när det är klart så kommer det att bo cirka 14 000
människor i stadsdelen. I Messestadt Riem är andelen barn per
familj 2,3 jämfört med 1,2 barn/hushåll som är medel i München.
Som avlutning kan glatt konstateras att en del av gatunamnen
är starkt svenskinspirerade så som Astrid Lindgren Strasse,
Selma Lagerlöf Strasse, Stockholm Strasse med mera.
AUGSBURG – MED BUSS OCH SPÅRVAGN I FOKUS

Ungefär en timmes tågresa nordväst om München ligger
Augsburg. En av de saker som är slående när man går omkring
i Augsburg är att trots att det var här dieselmotorn uppfanns
och fabriken som tillverkar MAN-bussar ligger i Augsburg så
är bilarna inte särskilt påtagliga (för att vara en tysk stad!).
Anledningen är deras tydliga strategi att flytta biltrafiken från
centrum ut till större leder i ytterkanterna.
Men för att börja från början – det var inte svårt att hitta vår
mötespunkt. När den stora centrala buss/spårvagnsstationen
skulle byggas om så insåg stadsplanerarna och kollektivtrafikföreträdarna att här kommer det dels att bli mycket störningar
och dels komma en hel del synpunkter. Även vi i Sverige kan
nog relatera till att om en trefilig bilväg med 20 000 fordon ska
tas bort helt och ersättas med att en enkelriktad gata förlorar
sin parkering och blir dubbelriktad så kan vi nog också redan i
förväg förvänta oss en och annan arg (oftast äldre manlig) bilist.
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Mötespunkten var alltså en relativt stor glasbyggnad skapad
för att kunna ha medborgarmöten och information. Utfallet
blev så lyckat att när nu staden ska bygga en tunnel under
järnvägsstationen för spårvagnen, en ny tunnel ovanpå den
nya tunneln för att skapa bättre åtkomst till spåren samt ny
dragning av spårvagnen så valde staden att behålla glashuset
och flytta det till att nu stå framför centralstationen. Bara
legomodellen som de hade byggt upp av det nya tunnelsystemet var nästan värt ett besök!
ETT HELHETSGREPP

Ombyggnationen syftade till att skapa fler hållplatser, tillgänglighetsanpassa stationsområdet och skapa säkrare och
attraktivare väntytor. Förutom att flytta bort biltrafik så
breddades fotgängarytorna från 4 till 9 meter. I samband med
omvandlingen av själva hållplatslägena skapades nya kommersiella lokaler (från tidigare torg/marknadsyta) till att inrymma
biljettservice och lokaler för förare.
Dessutom togs ett helhetsgrepp där stationsområdet
kopplades samman med både gågatan och stråket mot centralstationen. En angränsande park som tidigare bara innehållit
personer av mer tvivelaktig karaktär hade införlivats i ombyggnationen och var nu en vital stadspark.
NYTT STATIONSOMRÅDE/SPÅRVAGNSKOPPLING

Då Augsburg är en viktig pendlingsort (och tredje största stad
i Bayern) så är hög kvalitet av kollektivtrafiken ett måste.
Augsburgs geografiska förutsättningar gör att centrum ligger
högre än de omgivande stadsdelarna – en ny spårvagnskoppling under stationsområdet innebär alltså att de gräver en
tunnel från centrum, men där den kommer ut på andra sidan
ligger den i plan med gatorna den kopplar till. Det finns

TEMA INFRASTRUKTUR

Textilkvarteren under omdaning.

mycket att säga om satsningen kring nya spårvagnslinjer och
stationen, men det som blir påtagligt är deras tydliga vision av
vad de vill uppnå. Till exempel att de förväntar sig att restidsförkortningen för alla resenärer och trafikslag ska vara 1,2
miljoner timmar/år!
Känslan hos oss som kom och besökte platsen var att det här
vill vi gärna komma och titta på när det är klart.
TEXTILKVARTEREN

Efter det första studiebesöket tog vi den relativt nya spårvagnslinjen ut till textilkvarteren.
Där pågår en spännande förändring. En förändring som
många gamla industristäder genomgår även här hemma och
som vi kan känna igen oss i. 2004 stängdes den sista textilfabriken i området. När det var som mest produktion arbetade
2 400 personer här och 92 000 spinnhjul spann. Augsburger
Kammgarnspinnerei — AKS grundades 1836 och var
Tysklands största kamgarnsspinneri. Minnen från storhetstiden
finns idag bevarad i Textil- und Industrimuseum, ”TIM”, som
slog upp sina portar 2010 och har blivit mycket populärt.
Utvecklingen av området påbörjades i samband med att
kommunen 2006 köpte huset som huserar textilmuseet och
rustade upp det. Museets öppnande blev en katalysator för att
få fart på utvecklingen av området och en möjlighet att ställa
krav på ägarna för en utveckling sågs i och med detta. I den
omvandling som pågår vill kommunen bevara industrikänslan
samtidigt som det byggs upp en attraktiv boendemiljö. Det bor
redan många människor i stadsdelen men det saknas handel,
torg och mötesplatser. Antalet körbanor ska minskas, träd,
gång- och cykelbanor ska rustas upp och inte minst är
spårvagnen en viktig förutsättning för att skapa tillgång till
området och en närhet till stadens centrum.

Det är privatpersoner som äger större delen av fastigheterna
och marken och är även de som betalar allt för de offentliga
ytor som nu omdanas. Däremot så kommer alla de offentliga
ytorna ges gratis till kommunen som sedan får förvalta dem.
Det arbetas mycket med att försöka hitta en balans mellan
fördelning av lokalytor för kommersiell verksamhet, kontor
och icke-kommersiell verksamhet.
Även efter detta studiebesök blir vi väldigt sugna på att komma
tillbaka om några år och se hur området utvecklats och det
finns väldigt god potential till att skapa ett spännande område
i en kulturhistoriskt rik miljö.
AVRUNDNING

Efter några dagars intressanta studiebesök och utbyte av
erfarenheter inom gruppen under mycket trevliga former flög
var och en hem. Intressant var att vi alla hade hittat olika
”billigaste flygbiljetten”. Så nästan alla av oss satt på olika flyg
hem till Sverige. Flygpriser är svårt att förstå sig på …
Några av oss stannade en extra dag och fick då som avslutning uppleva en ”Hållbarhetsfestival”. En gata med normalt
sett ganska intensiv trafik hade stängts av under helgen och på
en flera kilometer lång sträcka mellan Münchens centrum och
studentstadsdelen Schwabing fanns det stånd med allt möjligt
innehåll. Det var information om miljövänliga transportsätt
såsom kollektivtrafik, cykling, miljöbilar etcetera. Information
om hur man tänkte bygga ut staden och annat om hur vi bör
leva för att bli så hållbara som möjligt. Naturligtvis fanns det
också servering av korv, öl, snacks och en massa annat. Det
blev en spännande avslutning på en mycket givande och trevlig
resa med Trafikkommittén.
Text och foto: Trafikkommittén
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NOTISER

Internationellt samarbete inom kommunaltekniken
Vi är alla en del av globaliseringen, antingen vi vill eller inte.
Det finns mycket att lära och förstå om levnadsätt, kulturer
och seder i andra länder. Svenska Kommunal-Tekniska
Föreningen (KT) är medlem i den internationella organisationen
IFME (se mer på www.ifmeworld.org). Ett viktigt mål för
IFME är att främja tekniskt och kulturellt utbyte mellan
kommunalt och offentligt verksamma ingenjörer och tjänstemän över hela världen. Internationellt utbyte av information,
innovationer, färdigheter och erfarenheter är avgörande i
dagens globala värld. Inom IFME har medlemsorganisationer
träffat särskilda samarbetsavtal, exempelvis har de nordiska
länderna undertecknat ett avtal med APWA och CPWA i
Imponerande antal deltagare, om jag räknat rätt skulle vi vara drygt 140 på
vårt årsmöte om man ställer antalet i relation till befolkningen.

USA/Canada. Avtalet är en plattform för goda kommunaltekniska kontakter i Nordamerika. Delegater från Norden besöker
den nordamerikanska årskongressen PWX, tidigare kallad
”Public Works Congress & Exposition”.
Jag har deltagit i PWX ett par gånger och uppskattat det
mycket. I augusti i år var vice ordförande, Jan G Nilsson, KT:s
representant på PWX i Minneapolis. Jag frågade honom om
hans erfarenheter av denna stora kongress. Han reflekterar så
här över intrycken (se nedan).
Tack för din rapport, Jan G! Låt oss öka möjligheterna för
internationella nätverk och förståelse. Vi har mycket att
inspireras av och lära av varandra.
proffsigt. Snygga presentationer vid de större samlingarna och det senaste
inom tekniken som till exempel appar, QR-avläsning hos utställare så att man
enkelt får hem information. De erbjuder också att köpa vissa av föredragen
så att man kan lyssna på dem via webben.

Intressant är att höra hur man resonerar kring underhåll av anläggningar/infrastruktur. I grunden har vi samma brist på pengar överallt. Australien verkar
ha kommit långt här genom att ha infört ett system där underhållskostnaderna blir en självklar del av investeringen.

Intressant var att lyssna på hur man försöker använda drönare för kartläggning av underhållsbehov, till exempel för att undersöka broar.

Det jag främst la märke till är med vilken stolthet man presenterar de kommunala jobben. "Vi är vardagshjältar" var något som återkom ofta.
Otroligt välorganiserat och med en imponerande utställning. Väldigt

Bra att ha rundabordsträffar över olika ämnen. Jag var med på ett om underhåll av vägar. Där var alla länder, som deltog på konferensen, närvarande. Jag
fick en bra överblick hur denna fråga hanteras i olika länder.

Text: Jan G Nilsson, stadsingenjör i Kalmar kommun, vice ordförande i KT och Inger Sundström, KT:s samordnare för internationella frågor

Klara. Färdiga.
Bro.

Martinsons småvägsbro TP
Pris från 178 000 kr
Fritt fabrik, exklusive moms
Längder från 6 till 24 meter
Leveranstid cirka 8 veckor
jens.karlsson@martinsons.se
070-324 20 64, 0910-73 31 74
martinsons.se
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KALENDARIUM

FÖRENINGSKALENDARIUM
Mex-dagar 2016 – mark & exploatering

8–9 november

Karlskrona

Kommunala Lantmäteridagar 2016

23–24 november

Stockholm

Strategidagar och styrelsemöte

29–30 november

Mölndal

Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen – varför då?

6–7 december

Stockholm

Stadsbyggnadsdagarna

15–16 mars 2017

Helsingborg

Gatu- och parkdagarna

16–18 maj 2017

Sundsvall

Lantmäteridagarna

17–18 maj 2017

Göteborg

Årskongress

september 2017

Göteborg

FÖRENINGSKALENDARIUM, INTERNATIONELLT
NKS höstmöte

9 november

Kiruna, Sverige

IFME höstmöte

10–11 november

Kiruna, Sverige

FAME årsmöte

11–13 maj 2017

Jyväskylä, Finland

IFME vårmöte

11–13 maj 2017

Jyväskylä, Finland

TIDNINGSKALENDARIUM
Stadsbyggnad nr 6

Manusstopp redaktion 24/10

Utgivningsdag 12/12

Tema: Klimat

Stadsbyggnad nr 1/2017

Manusstopp redaktion 8/1

Utgivningsdag 17/2

Tema: Att leda och styra processer

Stadsbyggnad nr 2/2017

Manusstopp redaktion 3/3

Utgivningsdag 18/4

Tema: Stadsmiljö

Stadsbyggnad nr 3/2017

Manusstopp redaktion 21/4

Utgivningsdag 31/5

Tema: Stadsutveckling/Göteborg

Stadsbyggnad nr 4/2017

Manusstopp redaktion 16/6

Utgivningsdag 5/9

Tema: Hållbara kommuner

Stadsbyggnad nr 5/2017

Manusstopp redaktion 22/9

Utgivningsdag 31/10

Tema: Infrastruktur

Stadsbyggnad nr 6/2017

Manusstopp redaktion 23/10

Utgivningsdag 12/12

Tema: Klimat

Stadsbyggnad nr 1/2018

Manusstopp redaktion 8/1

Läs Stadsbyggnad på läsplatta!
Numren finns på tidningens hemsida:
www.stadsbyggnad.org
Du loggar in med användarnamn och lösenord
som du har fått som medlem i Svenska KommunalTekniska Föreningen eller som betalande prenumerant.

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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Returadress
Svenska Kommunaltekniska föreningen
118 82 Stockholm

PORTO
BETALT

Stadsbyggnadsdagarna
2017 i Helsingborg
Sätt redan nu av 15 - 16 mars för
nästa års Stadsbyggnadsdagar
UTMANINGAR MED ATT BYGGA MYCKET, SNABBT OCH
HÅLLBART!
Stadsbyggnadsdagarna riktar sig till Dig som arbetar med
eller är intresserad av stadsplanering, arkitektur, trafik,
hållbarhet och samspelet mellan dessa områden.
Ta chansen att nätverka, träffa de som arbetar med samma
frågor som du själv, lyssna på intressanta föredrag och få ny
kunskap. Här bjuds möjligheter till diskussion och inspiration!

KONSTELLA • Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm • Tel. 08-452 72 86 • konferens@konstella.se

Välkommen till

Gatu- och
parkdagarna
2017
fd. Gatukontorsdagarna
Sundsvall 16-18 maj
Anmälan öppnar i februari

Svenska Kommunal-Tekniska föreningen i sammarbete med Sundsvalls kommun samt Sveriges Kommuner och Landsting

