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L EDA R E

Aktivt arbete påverkar
utvecklingen!
Tankar och synpunkter om vårt klimat är något vi
stormar tenderar att bli allt vanligare. Skador drabbar
numera får höra om dagligen i olika sammanhang.
enskilda medborgare, kommunernas skattebetalare
Klimatfrågan fanns till exempel med som tema vid
och samhället i stort.
invigningen av olympiska spelen i Rio nu i somras. Det
Vid det senaste stora klimatmötet i Paris enades
stora klimatavtalet från Paris (texten skrevs före
världens ledare om att den globala uppvärmningen
klimatmötet i Marrakech red.anm) förra året framförska begränsas till under två grader. Vägen dit framgår
des som en möjlig vinnare till Fredspriset nu i höst.
dock inte av avtalet. Vad kan vi då göra ute i våra
Klimatförändringar är emellertid inget nytt. Naturkommuner för att bidra till klimatarbetet?
liga temperatur- och vädersvängningar har förekommit
En allmän synpunkt är att klimatanpassningen hos
ett antal gånger under jordens existens. De förändlandets kommuner går alldeles för långsamt. De flesta
ringar av klimatet som vi står inför idag är dock enligt
av landets kommuner arbetar med klimatfrågan men
experterna något annat. De flesta är övertygade om
resultaten är än så länge bristfälliga. Statistik visar att
att det är människans sätt att leva som ligger bakom
de större kommunerna har kommit något längre i
förändringarna där ökade utsläpp av växthusgaser
klimatarbetet än de mindre. Alla kommuner behöver
antas vara den största
göra analyser på hur
boven. Det finns dock
klimatförMer eller mindre självklart är att klimatfrågorna framtida
fortfarande de som
ändringar påverkar
tvivlar även om denna måste beaktas vid kommunernas planarbete.
samhället. Mer eller
skara blir allt färre för
mindre självklart är
var dag. Faktum kvarstår att jordens medeltemperatur
att klimatfrågorna måste beaktas vid kommunernas
sakta ökar oavsett vad vi tror är orsaken. Globalt
planarbete. Även direkta praktiska åtgärder behöver
medför ökningen att den redan konstaterade
göras för att minska skador vid extrema väderhändelser.
avsmältningen av de mäktiga glaciärerna vid polerna
Ett exempel är att anlägga öppna dagvattenlösningar
kommer att fortsätta med en höjning av havsnivåerna
för att förebygga översvämningar vid häftiga skyfall.
som följd. Temperaturökningen får även till följd att
Positivt i sammanhanget är att vi totalt i Sverige
permafrosten i bland annat Ryssland kommer att tina
lyckats minska utsläppen av koldioxid för femte året i
upp. Detta medför i sin tur ytterligare stora utsläpp av
rad. Detta främst på grund av åtgärder inom industrin
växthusgaser. Båda dessa effekter kan som alla förstår
och trafiken. Det går således att genom aktivt arbete
få katastrofala följder runt hela vårt jordklot.
påverka utvecklingen.
I våra trakter väntas norra Sverige i slutet av seklet
Avslutningsvis kan vi konstatera att sommarens
ha ett klimat som liknar det Mellansverige har idag.
semesterperiod i Sverige var ganska blöt och kall för
Södra Sverige kommer då att ha temperaturer som nu
många av oss. Trots detta var sommarmånaderna de
finns i mellersta Frankrike. Vi kommer att få fler värmevarmaste hittills på vårt jordklot. Hur som helst så får
böljor, mer nederbörd, ökad risk för översvämningar,
vi hoppas på bättre väder för oss alla under nästa års
skogsbränder, ras, skred och erosion. I tämligen färskt
semester.
minne har vi den stora skogsbranden i norra VästmanUlf Lademyr, styrelseledamot Svenska Kommunal-Tekniska
Föreningen
land där jag själv är verksam till vardags. Kraftiga
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Fullt stöd för
digital förvaltning
Sokigos systemlösningar är utvecklade
utifrån varje process med målet att kunna
effektivisera alla delar av verksamheten.
Välj att gå över till en helt digitaliserad
förvaltning eller att komplettera det digitala
stödet vid behov för att vässa arbetet just
där det behövs som mest.

Papperslös förvaltning
Digitalt nämndstöd
Snabb och transparent
medborgarservice
Digitalt
myndighetsutbyte

Boka en personlig
demonstration
kostnadsfritt på
www.sokigo.se

Effektivare
handläggning

Följ ärendet
direkt i mobilen

Mobil access till alla
ärenden

Snabb dialog med
handläggaren online

Digital leverans till alla
parter

Service dygnet runt

Processtöd i
verksamhetssystemet

TEMA KLIMAT

FAKTA:
TRAFIKVERKETS
KLIMATBAROMETER
Klimatbarometern är ett av Trafikverkets
verktyg i klimatarbetet. Den visar hur
mycket koldioxid som släpps ut från
vägtrafiken – från alla Sveriges bilar,
lastbilar, bussar, motorcyklar och arbetsmaskiner. Barometern uppdateras varje
månad. Den summerar utsläppen från
alla drivmedel – bensin och diesel, men
också etanol, biodiesel (FAME och HVO),
naturgas och biogas.

När nya E4 byggdes söder om Sundsvall återanvändes samtliga överskottsmassor i närområdet.

Klimatbarometern utgår från basåret
1990 och dess index låg som högst
2007–2008. Då var nivån 115, vilket innebar att utsläppen var 15 procent större
än 1990. Därefter minskade utsläppen
fram till slutet av 2014, men tycks nu har
planat ut på en nivå ett par procent över
basåret. Fordonen blir mer energieffektiva och andelen biodrivmedel ökar, men
samtidigt växer både personbils- och
lastbilstrafiken. Minskningstakten är inte
tillräcklig för att nå föreslagna målnivåer
för utsläppen 2030. Gapet ökar mellan
den minskningstakt som är nödvändig
och den faktiska utvecklingen

Foto: Stefan Bratt/Trafikverket

Klimatsmart kalkyl
för infrastruktur
Klimatkalkyl är Trafikverkets nya verktyg för att minska infrastrukturens klimatpåverkan. Den används
i alla investeringsprojekt som omfattar mer än 50 miljoner kronor.
När Trafikverket bygger infrastruktur förbrukas enorma mängder betong, stål och asfalt som bidrar
till utsläppen. En del av lösningen är att göra mindre – och smartare.
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I ett projekt inom Förbifart Stockholm där barriärelement i betong ersätts av släta väggar minskar koldioxidutsläppen med 4724 ton. Illustration: Trafikverket

marknaden, konstaterar Malin Kotake.
– Klimatkalkylen är till för att
– Det viktigaste är att vi skapar tydliga och långsiktiga
mäta och följa upp hur mycket
spelregler. När Trafikverket ställer krav på våra entreprenörer
koldioxid Trafikverket sparar
genom olika åtgärder. Den ska ingå sätter vi ribban, och de för i sin tur kraven vidare till tillverkarna.
Vi är den allra tyngsta aktören på anläggningsmarknaden och
i beslutsunderlag och hjälpa alla
det innebär ett stort ansvar, säger hon.
som arbetar med ett anläggningsKlimatkalkylen har testats i ett tidigt skede av järnvägsproprojekt att hitta de smartaste
jektet Ostlänken för att få en grov bild av hur stora utsläppen
åtgärderna. Kan man göra en
blir beroende på vilken korridor man väljer.
ekonomisk kalkyl kan man också
– Kan man göra en ekono– Man ser direkt vilken stapel som blir högst och sedan kan
ta
fram
en
klimatkalkyl,
för
det
misk kalkyl kan man också
man analysera vad det är som skiljer korridorerna åt. Det blir
göra en klimatkalkyl, för det handlar om mängder, säger Malin
handlar om mängder, säger
Kotake som är nationell samordnare så tydligt med en kalkyl – att det stora är massorna och materialen
Malin Kotake som lett arbetet
stål och betong, fortsätter Malin Kotake.
med att ta fram Trafikverkets för material- och kemikaliefrågor
klimatkalkyl.
Valen i tidiga skeden påverkar också utsläpp och energipå Trafikverket och har lett arbetet
Foto: Sara Hjälm/Trafikverket
användning vid drift och underhåll.
med att ta fram det nya verktyget.
– Väljer man ett lokaliseringsalternativ med en tunnel ska
Klimatkalkylen är med från den tidiga planeringen till
den kanske ha fläktar som ska drivas genom anläggningens
entreprenadstadiet.
hela livstid.
– I tidiga skeden handlar det om hur vi kan minimera
Vid en totalentreprenad styr inte Trafikverket direkt över
mängden material genom att välja hur man lokaliserar eller
utformningen, inte över hur en bro ser ut. Styrningen sker
utformar olika objekt. I senare skeden om hur vi optimerar
genom de krav man ställer. Ett exempel är utformningen av
masstransporter och vilka leverantörer av material vi väljer,
nya E4-bron över
berättar Malin Kotake.
Från senare års
33 % – i Sverige svarar resor och transporter för en tredjedel Sundsvallsfjärden.
Där kom entreprenöanläggningsprojekt
av de totala koldioxidutsläppen.
ren med idén att ge
finns många exempel
brostöden hålrum –
på lösningar som
för att sänka kostnaderna. Åtgärden gjorde bron 8–10 miljoner
minskar utsläppen. Nu är Trafikverkets uppgift att arbeta
kronor billigare. Men att använda mindre betong i konstruksystematiskt med att göra allt infrastrukturbyggande energitionen gav också en koldioxidbesparing på 3 000 ton. Ungefär
och klimateffektivt.
Utgångspunkten är att utsläppen ska minska med 15 procent vad 1 000 bilar släpper ut på ett år. Lite mer än en droppe
i havet.
mellan 2015 och 2020 och nå noll 2050. Tillsammans med
De ovala hålrum som finns i brostöden besöks i dag bara av
konsultföretaget WSP har Trafikverket genomfört en rad
licensierad servicepersonal som måste använda klätterutrustworkshops med branschen – stora aktörer som Skanska, NCC
ning för att fira sig ned från brospannet. Därnere kan de höra
och Infranord men också mindre entreprenadföretag och
det tomma ekot från betong som aldrig behövde tillverkas.
tillverkningsföretag inom stål och cement.
Hålrummen kallas just besparingsrum.
Metoderna finns, vad som fattas är tydliga signaler från
STADSBYGGNAD 6 · 2016
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4 EXEMPEL PÅ KLIMATSMART BYGGANDE
Förbifart Stockholm:
Slät vägg i stället för element i betong
I en vägtunnel ska det finnas ett påkörningsskydd som gör att ett fordon får
en mjukare inbromsning jämfört med om man kör in i en rå bergyta. Enligt
systemhandlingskalkylen för Förbifart Stockholm skulle tunnlarna förses
med 158 kilometer barriärelement – i betong.
I projektet kunde man visa att betongelementen inte behövs om man i
stället gör en tunnelvägg som består av slät betong. Det går åt extra betong
och armering till att förstärka vägen, men nettoreduceringen blir ändå
avsevärd. Koldioxidutsläppen minskar med 4 724 ton. Och kostnaden sjunker
med 250 miljoner kronor.
Västlänken:
Schakt sparade 15 000 ton koldioxid
För Västlänken under Göteborg hade den traditionella lösningen varit
att bygga en parallell tunnel för service och räddningsinsatser. Men de
besvärliga geologiska förutsättningarna och kostnaderna för att bygga och
underhålla en extra tunnel gjorde att man tänkte om. Nu har man i stället
projekterat ett antal schakt för underhåll, räddning och evakuering på några
av de geologiskt mest komplexa sträckorna.
Lösningen sänker investeringskostnaden med 727 miljoner kronor. Mindre
mängd betong och armering ger en koldioxidbesparing på 15 000 ton.
Dessutom minskar mängden transporter av schaktmassor.

E 4 Sundsvall:
Massor av massor kom till nytta nära vägbygget
Flera år före byggstart började Trafikverket och Sundsvalls kommun titta på
hur man skulle få bra avsättning för överskottsmassorna när man byggde
nya E4 söder om Sundsvall. Resultatet blev att samtliga massor kunder återanvändas inom fyra kilometer från arbetsområdet. Kommunen tidigarelade
sina planer på att sluttäcka en gammal soptipp. En idrottsanläggning fick
en ny fotbollsplan. Massorna användes också till bullervallar. Samarbetet
resulterade i lägre kostnader för båda parter, minskade transporter och lägre
koldioxidutsläpp.
Norra Länken:
Trätorn snyggare och bättre än glas
I projekt Norra länken byggdes två avluftningstorn i trä i stället för glas som
var utgångspunkten i den tidiga projekteringen. Men erfarenheterna från
Södra länken hade visat att glastorn är både dyra att bygga och att hålla i
drift.
Tornen byggdes i korslimmat furuträ och täcktes med cederträspån.
Förutom en besparing på drygt 50 miljoner kronor gav materialvalet en
koldioxid-besparing på 20 ton. Tornen har också fått positiv uppmärksamhet
för utseendet.

Ett projekt inom Västlänken under Göteborg byter ut servicetunnel mot flera schakt. Mindre mängd betong och armering ger en koldioxidbesparing
på 15 000 ton. Illustration: Abako Arkitektkontor

Globalt svarar tillverkning av
cement för runt fem procent av
koldioxidutsläppen. Trafikverket
är en stor beställare av betong,
liksom av stål och asfalt som
också ger stora utsläpp. Men det
går att reducera utsläppen från
väg- och järnvägsbyggande, dels
genom att använda material på
Håkan Johansson.
ett smartare sätt, dels genom att
Foto: Kerstin Ericsson/Trafikverket
använda material som ger lägre
klimatpåverkan. Likaså kan man minska de stora mängder
diesel som används till att flytta berg och jordmaterial.
– Branschen är redo och sugen på utmaningar! De uppfattar
också de målnivåer som Trafikverket satt upp som rimliga och
realistiska. De jobbar redan med de här frågorna inom
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byggsektorn och uppfattar inte kraven som främmande, säger
Håkan Johansson som är nationell samordnare för Trafikverkets klimatarbete.
– Slutsatsen är att branschen klarar kravet på 15 procents
reducering utan att projekten fördyras. Men om vi däremot
inte ställer krav så blir det ingen reducering.
Även om trafiken och framför allt vägtrafiken står för den
helt dominerande delen av transportsektorns klimatpåverkan,
är utsläppen från byggandet inte försumbart, konstaterar
Håkan Johansson.
– Infrastrukturbyggandet svarar för 10 procent av utsläppen.
Det motsvarar 2 miljoner ton CO2-ekvivalenter, grovt räknat,
säger han.
Text: Stig Meiton, kommunikationsansvarig Godset och iTrafik, Trafikverket
Texten är tidigare publicerad i Trafikverkets interna tidning I trafik.

I HUVUDET PÅ ...

I huvet på en äldre lantmätare
Det är lätt att falla i fällan, när det är dags att
rekapitulera ett långt yrkesliv, att uttrycka: det var
bättre förr. Men icke så. Utvecklingen inom yrkesområdet har varit fantastisk under de närmre 50 år
jag haft förmånen att följa denna, till gagn för byggare,
fastighetsutvecklare, förvaltare, fastighetsägare,
byggnadsnämnder med många fler – ja hela samhället.
Nåväl. I kurspaketet samhällsplanering ingick
i sista årskursen ämnet geodesi. Lärare var Arne
Ransgård, stadsingenjör på stadsbyggnadskontoret
i Göteborg. Under sista Chalmers-året fick vi mycket
god kontakt, vilket resulterade i att han såg till att
jag sökte en tjänst på kontorets stadsmätningsavdelning. Så kunde det gå till på den tiden. Jag började
min anställning där den 10 juni 1968 och blev kvar
i drygt 40 år!
Det handlade inledningsvis om att manuellt
beräkna koordinater för gränspunkter med hjälp
av Halda-räknemaskin/-snurra och Ljungströms
sexställiga trigonometriska tabeller utgivna av
Kungliga Lantmäteristyrelsen 1925. Vem känner
till dessa idag? Den manuella beräkningen ersattes
successivt från början av 1970-talet med datoriserade
beräkningar där resultatet ritades upp på ritmaskin
och senare med hjälp av pennplottrar, elektrostatplottrar och färgplottrar.
Den tekniska utvecklingen har gått i rasande fart
de senaste åren inom alla områden, så även inom
geodesi. Jag hade förmånen att vara lärare i 20 år på
Chalmers inom mätteknik direkt efter examen. Då
1968 handlade exempelvis polygontågsmätning om
teodolit WILD T2 och 100-meters stålmåttband
med bandsträckare. Idag har vi totalstation med
enmansbetjäning via Robotic som orienterar
instrumentet till ett antal prismor uppsatta över
mätpunkter. Mätresultatet körs sedan direkt via
dator till plotter som ritar upp resultatet.

På den tiden hade man en lagstiftning för fastighetsbildning i stad. Därmed kommer jag osökt in på
den fastighetsrättsliga delen av yrket. Tomtindelningarna följdes upp med tomtmätningar. Tomterna/
fastigheterna bildades genom sammanläggning.
Andra lagar på denna tid var sammanföringslagen
och regler för ägoutbyte. Efter ett antal år som
handläggare av dessa ärenden blev jag förklarad av
Lantmäteriverket som mätningsman i stad! Fastighetsbildningslagen FBL kom 1972. Det som förr
benämndes ägoutbyte kom att kallas fastighetsreglering. Anläggningslagen AL kom 1975.
En viktig milstolpe för de kommunala lantmäterimyndigheterna är lagstiftningen från 1995. Utredaren
förstod vikten av att en lantmäterimyndighet agerar
nära byggnadsnämnden i planärenden och vid
bygglovgivning för att få till stånd en effektiv men
också opartisk och rättssäker lantmäterihandläggning i ett övergripande samhällsbyggnadsperspektiv.
I dag har vi 39 kommunala lantmäterimyndigheter.
Mot slutet av 90-talet väcktes frågan om tredimensionell fastighetsbildning efter inspiration från Barbro
Julstads doktorsavhandling. Jag kunde snabbt inse
att 3D-lagstiftningen skulle revolutionera plangenomförande i olika sammanhang, främst i de
kommuncentrala delarna. Det var inte särskilt svårt
att engagera mig i utvecklingen via broschyrer,
seminarier, föreläsningar med mera, något som jag
än i dag har stor glädje och inspiration av. Optimismen
var stor inför lagstarten, LMV beräknade 200
ärenden första året 2004, det blev 20. Idag har vi
cirka 1500 3D-fastigheter/-utrymmen registrerade.
Lagstiftning om ägarlägenhetsfastigheter ÄLF kom
2009 efter dansk modell. Trög start, idag har vi
drygt 1100 ÄLF.
Åke Persson, lantmäterikonsult,
f d lantmätare i Göteborgs kommun
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Malmö planerar
för skyfall
Extremregnet 2014 förvandlade flera underfarter bland annat den här gång-cykelvägen till insjöar. Foto: Stefan Milotti/VASyd

Två år efter det värsta skyfallet i mannaminne börjar Malmö säkra staden mot översvämningar vid
extremregn. Åtgärderna, som en strategisk plan ger exempel på, är små, enkla såväl som stora,
genomgripande i formatet och alla görs ovan mark.
Sista dagen i augusti 2014 föll 120 millimeter regn på sex
timmar koncentrerat över centrala Malmö med omfattande
översvämningar av gator, järnvägar och byggnader som följd.
De direkta kostnaderna för skador som skyfallet orsakade kan
två år senare summeras till 600 miljoner kronor. Många fick
lämna sina hem på grund av omfattande vattenskador och
kunde inte återvända förrän mer än ett år senare.
Nu lägger Malmö grunden till en regnsäkrare stad med det
strategiska dokumentet Skyfallsplan. På 30 års sikt ska hela
staden vara rustad för så kallade 100-årsregn utan att ta
allvarlig skada.
Inom två år efter planens antagande – beräknat till våren
2017 – ska all fysisk planering från översiktsplan ner till
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bygglov och alla andra relevanta besluts- och förvaltningsprocesser genomsyras av skyfallshänsyn.
Alla berörda tjänstemän ska inom samma tidsperiod ha fått
utbildning i skyfallshänsyn. En förvaltningsövergripande
”skyfallsgrupp” får ansvaret för att strategin följs och för att
samordna de insatser som krävs. En särskild tjänst som
vattenstrateg tillsattes nyligen.
RISKOMRÅDEN

Till 2019 ska alla riskområden vara identifierade och utredda.
Den prioriterade ordningen för åtgärder mot översvämningsskador sätter samhällsviktig verksamhet före bostadsbebyggelse
som i sin tur går före verksamhetsområden. Åtgärdsplaner

TEMA KLIMAT

Pär Svensson, Malmö stads första vattenstrateg, har en utmaning i att
hitta grönytor som kan förvandlas till fördröjningsmagasin för vatten
vid intensiva regn. Foto: Bitte Nord

topografi att göra. Terrängen är platt och hälften av ytan är
hårdgjord. Den särskilda sårbarhet för översvämningar som
vissa områden uppvisar kan spåras långt tillbaka i tiden till
de diken som grävdes för att samla upp och avleda ytvatten
från markerna utanför staden. 1800-talets dikesgrävare hade
koll på lågzonerna och grävde sina diken där de naturliga
förutsättningarna för avrinning var bäst. Inte mindre än 11
av de bebyggda områden där regnoväder orsakat marköversvämningar ligger i direkt avslutning till dessa, idag dolda,
diken. Det gör också den stora trafikleden Inre Ringvägen.
Ovädret i augusti 2014 resulterade i att leden måste stängas
för trafik mellan fyra trafikplatser eftersom avsnitt av
vägbanan låg under vatten.
LÅGPUNKTER

En grund bädd med genomsläppligt material läggs som stråk mellan gator
och trottoarer. Den här ”regnbädden” är anlagd i ett citykvarter. Foto: Bitte Nord

kopplade till specifika delområden av staden ska tas fram.
Många av de skadeförebyggande åtgärder som kommer att
behövas ska enligt det strategiska dokumentet omfatta såväl
offentliga som privata fastigheter och utföras i samband med
planerad om- och nybyggnation, omläggningar av gator och
liknande, men i vissa bebyggda områden i staden finns ett mer
överhängande behov av skyfallslösningar som kräver förtur och
därför måste finansieras med särskilda anslag.
Gemensamt för de här områdena är att de har drabbats av
svåra översvämningar och flera av dem mer än en gång.
Stadsdelen Söderkulla som domineras av bostadsbebyggelse
råkade riktigt illa ut under skyfallet 2014 men drabbades också
hårt av extremregnen 2007 och 2010.
Malmös översvämningsproblematik har förstås med dess

Nu, två århundraden senare, handlar arbetet med att
oskadliggöra skyfall lite om samma sak som för 1800-talets
dikesföretag, att hitta lågpunkter i staden som lämpar sig
för uppsamling av vatten.
– Att hitta nödvändiga utrymmen, helst på öppna grönytor,
är den stora utmaningen, konstaterar Pär Svensson, Malmös
vattenstrateg.
En tredjedel av Malmö stads yta är parkmark, gatumark
eller allmän platsmark. Om det kan bli fråga om att ställa
gator under vatten – som man tänker göra i Köpenhamn –
avgörs först om några år när åtgärdsplanerna (vad ska göras,
var ska det göras och när?) beräknas bli antagna, men för
närvarande förefaller inte gatuöversvämningar vara
vattenstrategens förstaval.
Att tillfälligt ställa parker, rekreationsområden och
fotbollsplaner under vatten, som är skyfallsplanens exempel
på lösningar i större format, är mindre känsligt. Stadsdelen
Söderkulla med en illavarslande översvämningshistorik
behöver åtgärdas omgående och beslut om att områdets två
stora parker ska ta hand om vattnet från framtida extremregn är fattade. Delar av parkerna ska sänkas ner till en nivå
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De röda kvadraterna markerar områden i Malmö som
drabbats av svåra översvämningar i samband med
häftiga regn. De blå pricklinjerna visar sträckningarna
för Malmös gamla diken. Karta: Malmö stad

som, som mest, understiger dagens med en meter.
– Det blir ett böljande grönt parklandskap i stället för ett
platt, berättar Caroline Larsson, landskapsarkitekt på gatukontoret, som har designat om de båda parkerna. Vissa
cykel- och gångstråk höjs i förhållande till dagens nivå, större
och mindre grönytor grävs ur till olika djup för att fungera
som fördröjningsmagasin för regnvatten och ingreppen görs
med målsättningen att så få träd som möjligt ska fällas.
Parkerna har idag bollplaner, hundrastplatser och belysning
och de funktionerna kommer att återföras när omformningen
av parkytorna är klara.
Valet av parkerna som lämpliga vattenmagasin avgjordes
efter omfattande modelleringar av ytvattnets vägar till
Söderkullas lägsta punkt där ett stort antal kedjehus fick inte
bara sina källarvåningar utan även bostadsvåningarna i
markplanet dränkta av skyfallet 2014.
– När vi hade svaret på frågan från vilka håll vattnet kommer
ifrån, kunde vi också se var vi skulle kunna bromsa upp det,
säger Caroline Larsson.
Parkernas sammanlagda yta uppgår till 40 000–50 000
kvadratmeter och gatukontorets beräkningar visar att enbart de
planerade åtgärderna i dem räcker för att ta omhand ungefär en
tredjedel av vattnet från ett skyfall motsvarande det i augusti
2014. För att inte skador av den omfattning som följde på
augustiregnet ska inträffa igen behöver det alltså göras mer.
Text: Bitte Nord frilansjournalist
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De mörkare fälten på stadskartan visar hur stora områden i
Malmö som har ett avloppsledningssystem gemensamt för
spillvatten och dagvatten. Karta: Malmö stad

FAKTA MALMÖ
Malmö är platt och har till stora delar ett avloppsledningsnät som är gemensamt för spill-vatten och
dagvatten. Hälften av stadens yta är hårdgjord.
Detta bäddar för en del av översvämningsproblematiken vid mycket kraftiga regn. I detaljplaner från de
senaste åren finns exempel på planbestämmelser
som sätter tak för andelen hårdgjord yta på
tomtmark. Mer sådant som på sikt bidrar till att
problemen inte förvärras kan väntas.

FAKTA REGN
Augustiregnet 2014 gav fem gånger så mycket vatten
som ryms i Malmös avloppsnät. Ett ledningsnät med
tillräcklig kapacitet skulle behöva vara 500 mil
längre än det befintliga och kostnaden för att
nyanlägga ett sådant uppgår till 15 miljarder.

TEMA KLIMAT

Kristianstad
gör sig redo
för högvatten
Projektledare Karl-Erik Svensson vid Västra vallen i Kristianstad.

På vintern 2002 var Kristianstad nära att drabbas av en kraftig översvämning. Det höga
vattenståndet kunde ha blivit en mycket kostsam historia och incidenten fungerade som
en väckarklocka. Redan samma år inleddes projektet att bygga bastanta skyddsvallar. De
beräknas vara helt färdiga 2025–27.
Kristianstad har den utmärkande egenskapen att vara Sveriges
mest låglänta stad. Den lägsta punkten ligger 241 centimeter
under havsnivån. Eftersom Helge å flyter genom staden och ån
strax därefter utmynnar i Östersjön är Kristianstad mycket
känsligt för höga vattenflöden. De kan orsakas av ogynnsamma väderförhållanden, till exempel en alltför snabb snösmältning, men också av en stigande havsnivå. Havsvattnet dämmer
då långt upp i Helge å.
Den nordskånska staden brukar ha högvatten på någon
meter varje år. Men 2002 steg vattnet 215 centimeter över

havsnivå vilket var exceptionellt högt (endast två gånger
tidigare, under tidigt 1900-tal, har vattenståndet varit högre).
Den så kallade Hammarslundsvallen, som är byggd på
1800-talet och skyddar stadens östra del, var nära att brista.
Om vallen hade brustit skulle en stor del av Kristianstad ha
täckts av ett vattendjup på 3–4 meter. Men genom en
rekordsnabb anläggning av en tryckbank bakom vallen kunde
man den gången stänga ute vattenmassorna.
Stadens riskabla läge har en historisk förklaring. Kristianstad
grundades som fästningsstad på en halvö i Hammarsjön av den
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FAKTA – SKYDDSVALLARNA
Byggperiod: 2002–2027.
Beräknad totalkostnad: 500–700 miljoner kronor.
Kristianstad kommuns andel: 40 procent.
Statens andel: 60 procent.
Skyddsvallarna klarar en vattenhöjning med 350
centimeter och ett flöde på 527 kubikmeter per sekund.
Vallarnas totala längd: cirka 10 kilometer.
Hittills färdigbyggt: 60 procent.
Propellern som användes för att torrlägga Nosabyviken på 1860-talet.

danske kungen Kristian IV år 1614. Vattnet kring halvön
skulle skydda mot svenska angrepp. På 1860-talet torrlades en
del av sjön, Nosabyviken, för att utvinna ny jordbruksmark.
Senare när staden växte bebyggdes denna jordbruksmark. Idag
ligger cirka 10 000 bostäder och viktiga samhällsfunktioner
som sjukhus, reningsverk och en räddningsstation på den
gamla sjöbottnen. Den genomkorsas även av E 22. Kristianstad
finns följdriktigt med på listan över 18 områden i Sverige med
betydande översvämningsrisk som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram.
HÖGPRIORITERAT

Redan i mitten av 1990-talet smiddes planer på konstruktion
av nya skyddsvallar i Kristianstad. Men det var först efter den
hotande översvämningen 2002 som projektet fick högsta
prioritet. När de nya skyddsvallarna projekterades uppskattades
totalkostnaden till cirka 100 miljoner kronor. Beloppet har
dock uppgraderats efterhand.
Numera räknar kommunen med att projektet kommer att
kosta mellan 500 och 700 miljoner kronor. I den summan
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Antal pumpar: 6.

ingår skyddsvallar, dagvattendiken och pumpstationer. När
allt står klart ska sex pumpstationer finnas som kan pumpa
ut vatten i Hammarsjön.
På pappret ska kommunens andel av kostnaden vara 40
procent medan staten, genom MSB, står för resten. Men
eftersom MSB:s begränsade budget ska räcka till många andra
angelägna projekt kan Kristianstads kommun i slutändan
tvingas hosta upp mer pengar.
Att bygget av skyddsvallarna blir så utsträckt i tiden –
uppåt 25 år – beror på de stora svårigheterna förknippade med
projektet. Kraven på skyddsvallarnas säkerhet är desamma som
för vallarna kring en kraftverksdamm, för båda gäller de
stränga normerna i RIDAS (Riktlinjer för dammsäkerhet).
– Att bygga på gammal sjöbotten är långt ifrån idealiskt, en
kraftverksdamm hade man aldrig valt att placera på ett sådant
underlag, säger Karl-Erik Svensson vid Kristianstads kommun.
Han är projektledare för skyddsvallarna och RIDAS-ansvarig.
Svensson berättar att man har varit tvungen att förstärka
marken på vissa ställen. För att uppnå en godtagbar bärighet
har man under en av vallarna lagt en grund bestående av inte
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En av skyddsvallarna i Kristianstads
innerstad.

mindre än 16 000 pelare av kalkcement. Pelarna går ända ner
till fast botten, ibland till 20 meters djup. Skyddsvallarna är så
kallade jord- och filtervallar med en kärna av morän som
släpper igenom en liten mängd vatten. För att öka beständigheten kommer vissa sträckor att förstärkas med tryckbankar
på insidan av vallen. Ett viktigt krav är också att passa in
skyddsvallarna i miljön på ett sätt som inte leder till framtida
skador.
– Det får exempelvis inte finnas några träd intill vallarna.
Då kan rötter växa igenom tätkärnan. När trädet någon gång
faller multnar rötterna och kvar blir ett hål där vatten tränger
igenom.
SVÅRLÖST

De skyddsvallar som återstår att bygga, på åns västra sida,
är enligt Svensson de svåraste delarna. Dels ska de placeras på
områden där även bostadsbyggen ska genomföras vilket rent
tekniskt blir en svårlöst kombination, dels måste vissa sträckor
konstrueras alldeles i kanten av ån där underlaget är instabilt.

Västra vallen.

Här kommer man troligen att använda sig av ett par samverkande tekniker. Betongpelare som slås ner i marken ska ge
skyddsvallen ett fast underlag medan rörspont (betongfyllda
stålrör) ska forma en barriär mot ån.
En annan svårighet har varit att bestämma dimensionen på
de nya skyddsvallarna. Hur höga vattenflöden är att vänta i
framtiden? Vid den hotande översvämningen 2002 var det
maximala flödet i Helge å ungefär 218 kubikmeter per sekund
visar en kalkyl. Enligt beräkningarna ska de nya skyddsvallarna
stå pall för ett flöde på upp till 527 kubikmeter per sekund
eller cirka 2,4 gånger så kraftigt. Dimensioneringen är gjord på
grundval av uppgifter från SMHI som säger att havsnivån kan
stiga 0,7–1,0 meter fram till år 2100. Men en rapport från den
amerikanska myndigheten National Oceanic and Atmospheric
Administration som publicerades 2016 ger en annan bild.
– Enligt den kan havsnivån ha stigit upp till 3 meter redan
år 2050. Skulle det stämma kommer skyddsvallarna att höjas
några decimeter, säger Karl-Erik Svensson.
Text och foto: Lars Edling, frilansjournalist
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MER INFORMATION
På Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se)
går det att läsa mer om stadsmiljöavtal, där det bland annat
finns uppgifter om vilka projekt som hittills beviljats stöd.

Miljarder att söka
för stadsmiljöavtal
Malmö är en av de kommuner som har sökt och beviljats stöd.

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal.
Stödet uppgår till två miljarder kronor under perioden 2015-2018. Trafikverket har hittills under 2015
och 2016 beviljat stöd för cirka en miljard kronor.
Idén till stadsmiljöavtal kom från de norska bymiljöavtalen.
Stadsmiljöavtalen togs upp i Utredningen om fossilfri
fordonstrafik (FFF). De ursprungliga tankarna från FFF var
att skapa incitament för hållbar stadsutveckling och hållbara
transporter. Resultatet blev att Trafikverket cirka ett år efter
utredningen lagt sitt betänkande fick i uppdrag att ta fram
ett ramverk för stadsmiljöavtal som redovisades i maj 2015.
Regeringen tog sedan fram en förordning om stadsmiljöavtal
SFS 2015:579 utifrån vilken Trafikverket gjorde första
utlysningen under hösten 2015.

kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja
innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för
kollektivtrafik. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat
bostadsbyggande.
Stöd lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för
genomförda åtgärder. Vid fastställandet beaktar Trafikverket
om kommunen eller landstinget har sökt eller beviljats annan
offentlig eller privat finansiering för att genomföra åtgärden.

SYFTE

Stöd har under 2015 och 2016 lämnats till investeringar i
anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik. Med
anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik avses vägar
och gator, spåranläggningar, kajer för lokala och regionala
persontransporter, hållplatser och vänthallar utom anläggningar
med uthyrning av lokaler, perronger, och liknande som

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer
genom att skapa förutsättningar för att en större andel
persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik.
Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga
utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljö-
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tillgodoser ett allmänt lokalt och regionalt kommunikationsbehov. Stöd lämnas även till investeringar i anläggningar för
nya transportlösningar för lokal och regional kollektivtrafik för
att demonstrera och prova dessa. Stöd lämnas inte till pendelparkeringar, depåer, fordon och driftåtgärder. Åtgärderna ska
vara färdigställda senast under 2018.
Stöd har hittills inte lämnats till gång- och cykelåtgärder såsom
gång- och cykelvägar eller cykelparkeringar, inte ens om de
ligger i anslutning till kollektivtrafiken. Regeringen föreslår dock
i budgetpropositionen för 2017 att även cykelsatsningar ska vara
stödberättigade. Dessutom föreslås att stödet ökar med 250
miljoner kronor under 2017 och 500 miljoner kronor under 2018.
MOTPRESTATIONER

Som motprestation ska kommunen eller landstinget åta sig att
genomföra andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara
transporter eller ökat bostadsbyggande. Det kan handla om:
 Planer för bebyggelse som ligger centralt, kollektivtrafiknära
och funktionsblandat.
 Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik
utöver det som medfinansiering söks för.
 Utformning av gator och hastighet på gator i staden
anpassade för gående, cyklister och kollektivtrafik.
 Parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter i syfte att
minska biltrafiken i staden.
Ett annat exempel på motprestation är Mobility management-åtgärder för att öka andelen resande med kollektivtrafik,
cykel och gång. Den sökandes motprestationer bör till
omfattning svara mot de åtgärder som stöd söks för. Åtgärder
och motprestationer bör ta ett helhetsgrepp för att främja en
hållbar stadsmiljö. Motprestationer i form av gång- och
cykelvägar, parkeringsstrategier, annan kollektivtrafik och så
vidare ska vara slutförda senast 2018. Motprestationer i form
av bostadsbyggande behöver inte vara slutfört 2018 men det
ska framgå i ansökan när bostäderna är inflyttningsklara.
RESULTAT

Ansökningar bedöms i konkurrens med andra ansökningar
utifrån en sammanvägning av följande tre delar, där alla
delar väger lika tungt:
 Bedömning av hur åtgärderna som stöd söks för och
motprestationerna passar in i kommunens övergripande
arbete för en hållbar stadsmiljö.
 Bedömning av hur åtgärderna som stöd söks för bidrar till
syftet att en större andel persontransporter i städer sker med
kollektivtrafik, mognadsgrad/genomförbarhet, bidrag till
innovativa lösningar, bidrag till energieffektiva, klimateffektiva, resurseffektiva och kapacitetsstarka lösningar för
kollektivtrafiken samt bidrag till miljökvalitetsmålet god
bebyggd miljö.
 Bedömning av motprestationerna utifrån deras bidrag
till ökad andel hållbara transporter (se exemplen under
avsnittet om motprestation ovan), mognadsgrad/genomförbarhet samt bidrag till ökat bostadsbyggande.

Trafikverket har hittills under 2015 och 2016 beviljat stöd
för cirka en miljard kronor.
I den första ansökningsomgången kom det in 34 ansökningar
och Trafikverket fattade beslut om att ge stöd till Luleå,
Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.
Under den andra ansökningsomgången kom det in 27
ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd
till 19 kommuner (Borås, Eskilstuna, Göteborg med VGR,
Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv
med VGR, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping,
Stockholms stad, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Växjö och
Örebro).
Exempel på åtgärder som beviljats medel är:
 Kollektivtrafikkörfält/busskörfält – exempelvis Borås,
Eskilstuna, Karlskrona
 Bytespunkt/resecentrum – exempelvis Karlskrona,
Göteborg
 Regional superbuss (BRT) – exempelvis Jönköping
 Kollektivtrafiksignaler – exempelvis Linköping
 Införande av elbussar – Malmö
 Spårväg – Lund, Norrköping
Vi kan konstatera att idén med motprestationer verkar
fungera. Tyvärr verkar det vara för kort tidsrymd för att få
till innovativa lösningar.
RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING

Vid beslut om stöd ska kommunen eller landstinget inom sex
månader skicka in en plan till Trafikverket om hur uppföljningen kommer läggas upp. Planen ska tas fram i samråd med
K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) som
också fått Trafikverkets uppdrag att utvärdera stadsmiljöavtalen. Kommunen eller landstinget ska utöver detta även
vara behjälplig med uppgifter till den utvärdering som görs av
stödet. Utvärderingen omfattar såväl utvärdering av process
som effekter.
Mätning av resande och resandefördelning (bil, kollektivtrafik, gång och cykel) ska för relevanta områden ske före och
efter genomförandet av åtgärder och motprestationer.
En kommun eller ett landsting som har fått beviljat stöd
ska i samband med redovisningen av kostnaderna redovisa till
Trafikverket hur genomförandet av åtgärderna som stödet
avser samt motprestationerna fortskrider.
När både åtgärderna som stödet avser och motprestationerna
har genomförts ska en slutrapport skickas till Trafikverket
inom sex månader från den planerade sluttidpunkt som framgår
av beslutet. Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning, en redovisning av effekter på resande och resandefördelning, en redogörelse för den sökandes arbete för hållbar
stadsmiljö samt hur åtgärder och motprestationer har bidragit
till detta. Trafikverket kommer närmare specificera vad
redogörelsen ska innehålla i samband med beslut.
Text: Elin Sandberg, planerare Trafikverket
Foto: Håkan Johansson, Trafikverket
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Lokalt mikronät testas
Eon vill bygga ett lokalt elnät med egenproducerad förnybar el på Åstön utanför Sundsvall. Ön
har 200 hushåll anslutna till elnätet och en försvarsanläggning, som just nu är flyktingförläggning.
Området är lagom stort och har bra förutsättningar för elproduktion.
– Vi testar hur det är att planera och driva ett lokalt energisystem, ett så kallat mikronät. Systemet byggs för ett begränsat
område. Ett vindkraftverk kan ge mycket el eftersom det
blåser bra, säger projektledare Jennie Sjöstedt.
Det kommer att bli ett helt nytt energisystem med förnybara
energikällor, solceller och vindkraft. Eon följer utvecklingen inom
området och menar att energisystemen kommer att bli mer småskaliga framöver, med en lokal produktion av förnybar energi.
Planen är att få invånarna i det här specifika geografiska
området att producera egen el via förnybara källor, sol och vind,
samt undersöka om det är en bra lösning för kunderna och om
modellen fungerar i vårt klimat. Erfarenheterna ska användas
för liknande projekt i exempelvis en stad eller en stadsdel.
– Hushållen kan producera egen el via solceller på taket.
Vi kommer eventuellt att ta fram en solcellspark och montera
solceller på taken på de stationshus vi har i området, samt sätta
upp en vindsnurra på 85 meter – hälften så stor som de brukar
vara. Ljudet blir lägre och störningarna i landskapsbilden
mindre än när man har flera vindkraftverk. Vår bedömning är
att det räcker med en anläggning i detta område. Sol och vind
kommer att ge tillräckligt med energi för att försörja de kunder
som är permanenta invånare, flyktingförläggning och fritidshus, enligt Jennie Sjöstedt.

18
Foto: Eon.
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Projektet ska pågå i ett år till att börja med och under tiden
kommer kunderna att vara kopplade till det centrala elnätet, som
stängs av under perioder när självförsörjning och balans testas.
KONTROLLSYSTEM

Ett problem är att det kan bli en ojämn produktion av lokalt
producerad el när vinden inte blåser så mycket och solinstrålningen är svag.
– Ett kontrollsystem ska styra och övervaka produktionen
och elanvändningen. Via automatik ska de olika produktionssätten pareras och växlingarna mellan den egna produktionen
och det vanliga elnätet säkerställas. Det kommer att finnas
energilagring i batterier och en ackumulatortank, som lagrar
varmt vatten när det är energiöverskott. Batteriet ska hålla
frekvensen, en av de stora utmaningarna i ett mikronät.
Batterilagret stöder och ersätter behovet av svängmassa i
systemet, förklarar Jennie Sjöstedt.
Ett hinder som dykt upp är att sju fastighetsägare på Åstön
överklagat det bygglov kommunen lämnat till Eon avseende
etablering och drift av vindkraftverket. Åttio personer har
dessutom skrivit på en protestlista mot hela projektet.
– Folk är missnöjda med att det inte varit någon dialog

TEMA KLIMAT

på ö
mellan fastighetsägarna och kommunen
i den här frågan, att informationen
brustit. Invånarna är tveksamma till
att ön kan bli självförsörjande på el
och tror att kundernas elhandelsavtal
kommer att styras mot Eon. Det finns
också en oro för att turisterna inte vill
Jennie Sjöstedt,
besöka ön för att det finns ett vindprojektledare.
kraftverk. Slutligen är fastighetsägarna
Foto: Petra Berggren.
kritiska till att den ordinarie strömmen
stängs av när försöken med lokal elproduktion ska testas i
praktiken, berättar Jennie Sjöstedt.
Öborna kan delta i projektet i den utsträckning de själva
vill. De behåller kontraktet med ordinarie elleverantör och får
inga övriga kostnader.
STYR- OCH REGLERTEKNIK

Det internationella intresset för projektet är mycket stort och
ett hundratal företag har visat intresse för att leverera styr- och
reglerteknik. Eon har erfarenhet av stora system kopplade till
Svenska kraftnät, så därför är det här projektet en stor utmaning. Enligt tidsplanen ska mikronätet vara i drift år 2017.

Varför är Eon intresserad av att ta reda på mer om förnyelsebar
lokal elproduktion?
– Vi tror att intresset för el producerad i närområdet ökar.
En sådan produktion konkurrerar visserligen med vår elmarknad, både när det gäller nätleveranser och produktion,
men målet för oss är att öka den förnybara elproduktionen och
anpassa vår egen produktion till utvecklingen inom området.
Om vi inte gör det kommer någon annan att konkurrera ut
oss. Ett annat skäl är att det svenska energisystemet behöver
anpassas till ett framtida elnät, som fokuserar på energieffektivitet och förnyelsebar lokal produktion. Efterfrågan på
närproducerad el kommer troligen att öka, vilket dessutom
kan få kunderna mer medvetna om hur elen används.
Vad skulle hända om den lokala elproduktionen byggs ut
så mycket att den dominerar marknaden?
– Det kommer inte att hända i vårt land, eftersom det finns
stora kunder som behöver väldigt säkra leveranser, såsom den
energikrävande pappers- och stålindustrin.
Om närproducerad el tar över stora delar av marknaden,
så kanske Sverige blir mindre beroende av importerad el?
– Fast det kommer att ta lång tid att bygga ut den lokala
elproduktionen, så det ligger långt fram i tiden.
Text: Ylva Berlin, frilansjournalist

FAKTA
Det lokala energisystemet ska drivas av solceller och ett vindkraftverk. Ett styrsystem är kopplat till anläggningen, och ett
batteri och en reservgenerator ska förse öborna med el även
när solinstrålningen är svag och det inte blåser så mycket.
Mikronätet ska drivas inom öns ordinarie 10 kV-nät med en
toppeffekt på cirka 700 kW. Den beräknade elkonsumtionen
är ungefär 2 GWh per år.
Huvudkälla i elproduktionen kommer att vara ett vindkraftverk på 660 kW, samt solceller på 30-100 kW. Ett batterilager på 0,8 MW ska komplettera de svackor som kan uppstå
i elproduktionen.
• Vindkraftverk 660 kW
• Solceller 30-100 kW
• Batterilager 0,8 MW
• Reservelverk 500 kW (drivs med förnybart bränsle)
• Kontrollsystem
• Beräknad elkonsumtion 2 GWh per år
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Mats Bergmark, avdelningschef för förebyggande frågor på Räddningstjänsten i Medelpad, framför en specialbyggd kris-container med bland annat
pumpar, barriärer, vattendammsugare och elverk.

Klimatstrategi ska hantera
skyfall och skogsbränder
Extrema skyfall och översvämningar både i landsbygd och i tät bebyggelse ledde till att Sundsvalls
kommun för snart tio år sedan tog fram en klimatstrategi.
För Mats Bergmark som under snart två decennier parerat effekterna av klimatförändringar är det nu
ett helt annat hot som är ett av de mest allvarliga.
– Våra scenarier pekar mot att markerna tidvis kan bli mycket torra och då kan brandrisken komma
att öka markant, säger han.
År 2000 var stora delar av landet drabbat av kraftiga regn. De
översvämningar som följde var de värsta på över hundra år i
mellersta Norrland. I Sundsvall svämmade älven Ljungan över
alla sina bräddar och stora områden väster om staden lades
under vatten.
Bara ett år senare kom extrema skyfall som dagvattensystemen i Sundsvall inte hade en chans att ta undan. Vägar
och byggnader spolades bort, källare fylldes med vatten och
kommunikationer slutade fungera.
BRED SAMSYN

Då arbetade Mats Bergmark som produktionschef för det
kommunala bolaget för vatten och avlopp. Helt naturligt fick
han en position under dessa händelser som var både kämpig
och lärorik. När staten skulle ta fram en klimatstrategi för hela
landet i Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)
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ansvarade han för arbetsgruppen som utredde vattenresurser.
Och när Sundsvalls kommun under åren 2008–2011 tog fram
en strategi för klimatanpassning blev han projektledare.
– Jag fick med alla kommunala bolag och förvaltningar
vilket var en förutsättning för att skapa bred samsyn. Minnena
av de svåra översvämningarna hjälpte säkert till, ingen ville stå
utanför det viktiga arbetet, säger Mats Bergmark.
Det mesta av det som står skrivet i rapporten Klimatanpassa
Sundsvall hänger samman med stadsplanering. Inte minst
hanteringen av dagvatten.
– Att ta hand om dagvatten är bland det svåraste vi har att
lösa. Jag brukar prata om regndroppen som landar uppe på
Södra berget och ska ta sig ner genom staden mot havet. På
den vägen har en lång rad olika fastighets- och markägare,
ledningsägare och väghållare ansvar för att den inte rinner åt
ett håll där den ger oss problem. Det är en utmaning att hitta
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3 MÖJLIGA EFFEKTER AV FÖRÄNDRAT KLIMAT:
Klimatstrateg Mats Bergmarks lista på områden där vi ytterligare
behöver stärka upp svenskt klimatanpassningsarbete.
u Skyfall och plötsliga översvämningar – Risken för intensiv
nederbörd har ökat och kommer att öka ytterligare. Här är det
viktigt att anpassa avledningen av regnvatten i tätorter och längs
transportsystem, så att risken för skador minskar. Även vädervarningar för denna typ av väder behöver utvecklas, liksom
förmågan att hantera extrema händelser.
v Skogsbränder – Risken för extremare situationer ökar. Här är
det viktigt att förmågan att leda insatser vid extrema skogsbränder
ökar. Att tätortsnära skog dessutom är förvaltad även ur brandrisksynpunkt kan bli avgörande vid en extrem situation.
w Vattenförsörjning – Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel,
samtidigt som vatten är en mycket god spridare av föroreningar.
Vid skyfall och översvämningar ökar risken för spridning av
föroreningar. Därför är det ett mycket viktigt jobb att skydda våra
vattentäkter och minimera risker för föroreningsspridning i
skyddsområden för vattentäkter.
x Framtidens värmeböljor – Vi har ännu inte upplevt framtidens
extrema värmeböljor, som kan ge stor belastning på sjukvård och
äldrevård. Vi behöver inte vänta tills de har inträffat innan vi gör
åtgärder för att minska konsekvenserna.
yFlyktingar och konflikter – Många platser i världen drabbas
betydligt allvarligare av klimatförändringar än Sverige. Det
kommer sannolikt att påverka konflikt- och flyktingsituationer. Det
kan förstås påverka oss på olika sätt.
Hantering av dagvatten är en av de svåraste utmaningarna för en tätort.
Skyfall i Sundsvall 2001 gjorde att många fastigheter tog in vatten.
Erfarenheterna var viktiga när kommunen initierade arbetet med att
ta fram en klimatstrategi. Foto: Sundsvalls kommun

samordning längs vattnets väg, säger Mats Bergmark.
Med hjälp av laserscanning från flygplan har Sundsvalls
kommun gjort en karta som visar höjdskillnader på centimeternivå och sammanfört den med relevanta ritningar över vatten,
avlopp och stadsbyggnadsrelaterade detaljer. Kartan gör det
möjligt att simulera vad som sker när skyfall slår till.
– Det vi vet är att det som kallats 100-årsregn och 10-årsregn, extrema skyfall med dessa intervaller, kommer tätare och
tätare. Ett vanligt stadsnät är i regel dimensionerat för att klara
ett 10-årsregn, men en lång rad saker påverkar och ju tätare
regnen kommer desto större blir påfrestningarna på systemen,
säger Mats Bergmark.
STÄRKT BEREDSKAP

Klimatstrategin som bland annat omfattar ämnen som dagvatten, ras och skred, fastigheter, vägar, vattenförsörjning,
förorenad mark samt övervakningssystem och krisberedskap
har gett Sundsvall ökad samsyn och stärkt beredskapen.
Jan Hellman som är planeringsingenjör på Sundsvalls
kommuns stadsbyggnadskontor säger att klimatfrågorna nu
finns med i samband med stadsplanering, bygglov och upprustning av infrastrukturen på ett helt annat sätt än tidigare.
Ett exempel är att kommunen identifierat “flaskhalsar” där
mycket vatten har svårt att passera och därför samlas upp med
risk för översvämning. Dessa flaskhalsar åtgärdas nu löpande
i samband med andra ombyggnader.
En annan åtgärd som är ny är att bäckar som fått sin
avrinning under jord ska upp till ytan igen.
– Naturen har gång på gång visat oss vem som är bäst på
att avleda vatten, därför försöker vi, där det är möjligt, att

efterlikna naturen. Det är inte alls förvånande att urbana
områden påverkas mest av det vi bedömer vara effekten av
pågående klimatförändringar, säger Jan Hellman.
Sundsvall må vara omgivet av Bottenhavet och älvarna
Ljungan och Indalsälven, men när det gäller framtida hot
orsakat av klimatförändringar så är det ändå inte bara översvämningar som är det dominerande hotet. Mats Bergmark
känner i stället störst oro för svårsläckta skogsbränder.
– Alla prognoser visar att vårarna kommer allt tidigare,
vilket gör att tiden för upptorkning i naturen innan sommaren
blir längre, med allt lägre markvattenhalter som följd på försommaren. Det innebär i sin tur att det kan bli extremt torrt
om en sommar fortsätter att vara varm och torr. Sammanfaller
det med ett brandfarligt väder med låg luftfuktighet och vind
så kan mycket allvarliga och farliga situationer uppstå. Brandkatastrofen i Västmanland 2014 är ett typexempel på vad vi
kan ha att vänta, säger Mats Bergmark.
Han förespråkar att tätortsnära skog bör förvaltas även ur
brandrisksynpunkt. Mindre med ris och död ved på marken
och större inslag av lövträd i stället för gran ökar chansen att
hindra brandspridning till bebyggelse.
Sundsvall har kommit förhållandevis långt inom klimatanpassning och i våras hölls en kris- och beredskapskonferens i
staden, där bland andra inrikesminister Anders Ygeman talade.
Mats Bergmarks dröm just nu är att kunna anordna ytterligare
en sådan konferens. Hans önskan är då att kunna bjuda över
brandbekämpare från Kanada, ett land som drabbats hårt av
skogsbränder.
Text och foto: Anders Lövgren, frilansjournalist
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Använd armaturer
av olika fabrikat
med CityTouch
integrerat genom
CityTouch Partner
Program.

Integration
med befintliga
styrsystem
genom öppna
API:er.

Uppkopplad

med valfrihet
CityTouch är en cloud- och webblösning som låter dig
koppla upp alla typer av offentlig belysning oberoende
av fabrikat. Och det fungerar lika bra för nyinstallation
som när du vill uppgradera dina befintliga armaturer.
Med CityTouch får du en framtidssäkrad och trygg
plattform där du sitter i förarsätet med full kontroll.

CityTouch
www.philips.se/CityTouch

Du får möjlighet att sänka energiförbrukningen
med upp till 80 procent samtidigt som underhållskostnaderna kan halveras. Systemet är öppet och ger
dig stor frihet i valet av leverantör och kopplingen
till dina befintliga system.
CityTouch stödjer din framtid.

Workflow app
för planering,
delegering,
övervakning
och optimalt
underhåll.
Kommunikation
med robust
GSM-teknik.

Övervaka,
fjärrstyr, dimra
och mät energiförbrukning.
Allt i realtid.

Gruppstyrning
via belysningscentraler utan krav
på hårdvara i
ljuspunkterna.

Connector
Kit uppgraderar
befintliga
armaturer oavsett
fabrikat.
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Del av torget Plaza San Francisco i Havanna. Ett av husen inrymmer stadsarkitektens kontor.

Stadsarkitekten som
hjälper turistmyndigheten
Hundratusentals turister från hela världen besöker varje år Havanna och andra kubanska städer, där
stadskärnorna håller på att restaureras till sin forna glans. Förutom traditionell strandsemester fungerar även arkitektur och stadsförnyelse som drivkraft när det gäller att förse den ytterst ansträngda
kubanska ekonomin med nödvändiga dollar och euro. Turismen håller därmed på att bli Kubas största
inkomstkälla.
Kuba är mer än cigarrer, 50-talsbilar, sockerrör och Hemingway. Oavsett politisk uppfattning är det svårt att inte bli
förtrollad av ön. Kuba är otroligt vackert med överflöd av
färggrann karibisk natur. Det är överraskande att se så många
vänliga, leende och gästfria människor trots hård statlig
kontroll, undermålig infrastruktur, reseförbud och stora sociala
skillnader mellan stad och land.
Under promenader genom Havannas, Trinidads eller
Cienfuegos innerstäder får besökaren en perfekt bild av en
historisk karibisk stad helt utan reklamskyltar eller neonljus.
Åtminstone än så länge. Harold Koda, kurator för amerikanska
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Metropolitan Museum of Art betecknade, efter ett besök,
staden som "ett tropiskt St. Petersburg" i en krönika.
Ett övermått av arkitektoniska pärlor ger en unik känsla av
äkthet, som man saknar i andra mer kommersialiserade
latinamerikanska städer. Samtidigt gör det ont att se så många
arkitektoniskt enastående byggnader som håller på att falla
samman. Underligt nog bidrar även denna anblick till en
säregen charm i stadsbilden.
Havannas gamla centrum präglas idag av färgglada koloniala
byggnader, soldränkta torg, kullerstensgator och musik i luften.
Havanna är ”bullrigt” på ett trevligt sätt. När man står under

Nybyggt bostadshus i Cienfuegos för ”förtjänta arbetare och funktionärer”.

ett valv i utkanten av Plaza Vieja och det klingar rumba ut
från olika krogar, kan man verkligen bli trollbunden.
San Francisco-torget i Havanna är ett typiskt exempel på
dagens kubanska stadsförnyelse. Vid detta gamla marknadstorg har det genomförts allt från tjurfäktningar och avrättningar till religiösa processioner och festivaler. Plaza de San
Francisco är uppkallat efter klostret, San Francisco de Asis,
som låg intill när torget skapades 1628.
TURISTPENGAR

Nyligen restaurerades allt runt torget. Ett av husen inrymmer
stadsarkitektens kontor och några utmärkta gallerier. Stadsarkitekten och stadsplaneraren Miguel Coyula, som samarbetar
med Habaguanex Tourist Company, är också ansvarig för
bevarandet av gamla Havanna. Det är ingen tillfällighet att
turistmyndigheten samarbetar med stadsarkitekten. Vinsten
från Habaguanex, som äger hotell och restauranger, används
sedan för att finansiera upprustning av gamla Havanna.
Denna blandning av stadsplanering och sociala experiment
i hållbar utveckling har fungerat förvånansvärt bra. Ju mer det
renoveras, desto mer turister lockas till gamla Havanna, som
sedan genererar mer intäkter genom hotell och restauranger.
Kretsloppet bidrar fortlöpande till nya renoveringar. Habaguanex har också tagit på sig uppgiften om att förbättra livet i
lokalsamhällen. Därför har man inlett en rad sociala program
för barn, funktionshindrade och äldre.
Plaza de San Francisco har upptagits på UNESCO:s lista av

världskulturarv. Vid torget kan besökaren se en kubansk
byggnadskavalkad i form av barock, nyklassisism och art
nouveau-stil med en återställd svalkande fontän i mitten, som
togs bort på 1930-talet, eftersom utrymmet skulle användas
som parkeringsplats.
Gamla Havanna har inte alltid sett ut så här bra.
I början av 1990-talet präglades gamla Havanna av fallfärdiga
och mögelangripna hus. Resultatet av restaureringarna under
de senaste två decennierna kan beskrivas som enastående.
- Plaza de San Francisco är en perfekt fallstudie. Vad som
brukade vara ett försummat och skräpigt område bredvid en av
Havannas betydelsefullaste kyrkor har nu blivit en favoritplats
för bröllopsbilder, söndagspromenader och speciella evenemang. Kyrkan har totalrenoverats och omvandlats från en
smutsig förrådsbyggnad till en förstklassig konsertsal med
extraordinär akustik. Torget har anslutits till en lång pulserande gågata och är idag en av fyra större öppna platser i gamla
Havanna, med många anknytande gator, som också har dragit
nytta av betydande restaureringsarbeten, berättar stadsguiden
Pedro Moreno.
Enligt Moreno kämpar restauratörerna i Havanna fortfarande
mot tidens tand. Klimatet, med hög luftfuktighet och hetta
slår hårt mot betongen. Ett år utan ommålning kan leda till
allvarliga skador.
Enligt experterna bör restaureringarna effektiviseras och
investeringsreglerna reformeras. Investeringar och egendom är
dock fortfarande känsliga ämnen på Kuba, men den nya Lagen
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Havanna-universitetets gamla huvudbyggnad restaureras.

Bakom cykeltaxin pågår moderniseringen av en framtida privatägd
kafeteria.

om utländska investeringar ger redan exterritoriala företag
större möjligheter att investera i landet. Det sker redan i
turistområdet Varadero, där ett kubanskt–spanskt konsortium
har byggt tiotals lyxhotell och en stor båthamn i väntan på
amerikanska seglare.
Utländska byggföretag i Kuba kan å andra sidan endast
anställa kubanska arbetstagare genom ett statligt organ.
Det har skapat en situation där politisk tillhörighet och
vänskapskorruption är avgörande för att kunna närma sig den
framväxande ekonomiska eliten i landet. Det finns ett stort
behov av mer investeringar i små och medelstora företag och
i lokala initiativ.

Havannas hamn innanför Castillo del Morro, byggdes
1763–1774 på order av kung Karl III.
I början av 1990, när Sovjetunionen försvann från världskartan
och när Kuba inte längre stöddes ekonomiskt av en nära
allierad, drabbades den avlånga ön av en stor ekonomisk kris.
Saneringen av gamla Havanna stod, förståeligt nog, inte just
då på den kubanska regeringens åtgärdslista. Trots det fanns
det personer i Havannas stadsledning som hade på känn att
det var dags att realisera en enastående vision, en genomgripande sanering av byggnaderna i stadskärnan.
Därutöver lyckades ett antal visionära ledare, däribland
Eusebio Leal, en av Kubas ledande historiker, med att övertyga
de åldrande Castrobröderna om nödvändigheten av en
omfattande restaurering av gamla Havanna. Tanken var att
omvandla Kuba till ett globalt erkänt turistmål, så som det
var före revolutionen 1959. Det skulle utgöra ett positivt bidrag
till landets ekonomiska framtid.
– Kubanerna har en tendens att överdriva, inte bara när det
gäller att prata om baseboll, säger stadsarkitekten och stadsplaneraren Miguel Coyula, skrattande.
Av allt att döma tänker han på en del restaurerade byggnader
där det har strukits lite för mycket rosa och guld på väggarna.
– Havannas arkitektur är onekligen vårt guldägg, men vi
måste vara smarta nog för att undvika fallgroparna i stadsförnyelsen. Hur kan vi reglera dessa? Se vad som har hänt i
Shanghai – det är inte längre en kinesisk stad utan bara en
stad i Kina, säger Miguel Coyula.
Enligt honom är romantisering av det förflutna inte heller
bra. Kubanerna förtjänar att gå med i en värld som har gått
vidare utan dem bland annat på grund av den amerikanska
handelsblockaden.

HISTORISKT MÖNSTER

Gamla Havanna har ändå bevarat sitt historiska mönster
i den tidiga stadsmiljön med flera stora torg och en mängd
fästningar. Det finns inga ”störande” moderna höghus. Bland
de platser där restauratörerna har gjort ett gott arbete finns
Plaza de Armas, som är Havannas äldsta torg och kallas också
Plaza Cépedes och pryds av en staty som föreställer Carlos
Manuel de Cépedes.
Invid torget ligger Castillo de la Real Fuerza, den äldsta
bevarade koloniala fästningen i Amerika. Dess västra torn
kröns av en vindflöjel i brons med anor från 1632.
Plaza de la Catedral domineras av barockkyrkan Catedral de
La Habana. Torget ligger på en tidigare våtmark och kallades
först Plaza de la Ciénaga.
Castillo del Morro, där det första vakttornet kom till stånd
1563 och San Salvador de la Punta, som beordrats av kung Filip
II 1582, är två fästningar som ligger på varsin sida av Havannas
inlopp. 1630 lades en grov kopparkätting ut över inloppet
mellan de två fästningarna för att skydda Havannas hamn.
Fästningen La Cabaña, som ligger längs inloppet till
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Text och foto: Markku Björkman, frilansjournalist

Den 16 oktober 2016 skrev Linn Grönlund och Anders Åström en debattartikel i DN baserad på deras masteruppsats med
rubriken Ett värdigt boende?. Uppsatsen tar avstamp i de mänskliga rättigheterna och idén om alla människors lika värde
för att sedan skildra hur byggd miljö, policy och människa samverkar, skapar och omskapar det värdiga boendet. Artikelförfattarna är idag verksamma som planarkitekter.

Ett värdigt boende?
Vi arkitekter, planerare och stadsbyggare arbetar med eller mot politiska mål och visioner, varje dag.
Politiken utövas och får på så sätt effekter för den byggda miljön men också människorna som brukar
den. Samtidigt påverkar den byggda miljön oss människor; den möjliggör, försvårar, förhindrar eller
uppmuntrar olika handlingar vilket påverkar våra rörelsemönster, våra intryck och vår förståelse av
världen omkring oss. På så vis är yrkeskåren medskapare av både det materiella – den byggda miljön –
men också av mentala föreställningar och berättelser om densamma.
Som praktiserande arkitekt finns sällan utrymmet att mer
djupgående undersöka hur politiska visioner och byggd miljö
påverkar de människor som faktiskt omfattas, lever och vistas
i den. Samtidigt, för att söka förståelse för effekterna av policy
och visioner måste de studeras i praktiken. Med avstamp i ett
intresse för hur byggd miljö, policy och människa samverkar
och för hur detta påverkar samhällets mest utsatta inriktades
vår undersökning mot de asylsökandes livsmiljöer och hur de
skapas och omskapas av ett nätverk av policy, materialitet och
människor.
Vi lever i globaliseringens tid och människor flyttar över
nationsgränserna i större utsträckning än någonsin. Vissa
migrerar frivilligt medan långt fler tvingas fly på grund av krig
och förföljelse. Inte sedan andra världskriget har det funnits så
många människor på flykt i världen som idag. Som en följd av

detta har antalet asylsökande i Sverige ökat. Framförallt skedde
en dramatisk ökning hösten 2015 och våren 2016. Under
denna period skrev vi, Linn Grönlund och Anders Åström,
vår masteruppsats i stadsplanering. Då vi ser detta som en av
vår tids stora utmaningar, men också möjligheter, ville vi veta
mer om ämnet. Hur tar vi i Sverige emot asylsökande – våra
potentiellt nya medborgare?
I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns målet God
bebyggd miljö; här anges bland annat att boendemiljön ska
vara god och hälsosam. Den bebyggda miljön ska utgå från
och stödja människans behov, ge skönhetsupplevelser och
trevnad samt ha ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser,
service och kultur. Målen är till för ’oss’, de svenska medborgarna. Men vilka mål gällande bostäder och bostadsmiljö
eftersträvas för ’de andra’, de asylsökande? Såväl FN, EU, den
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svenska regeringen som Migrationsverket slår fast att asylboendet ska vara ”värdigt”. Begreppet kan spåras tillbaka till FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som slår
fast att ”alla människor är födda lika i värdighet och rättigheter”,
något de flesta skriver under på. Men är rätten universell; lika
i tid och rum, på alla platser och i alla sammanhang? Vad
innebär att alla människor är lika i värdighet? Och vad är
egentligen ett ”värdigt boende”?
OLIKA AKTÖRER FORMAR DET ”VÄRDIGA BOENDET”

Migrationsverket, den svenska regeringen, EU och FN är
alla aktörer som påverkar asylmottagandet. FN anger att de
asylsökande vad gäller boendet ”ska tillerkännas en så förmånlig
behandling som möjligt”. Parallellt har EU:s medlemsländer
utarbetat ett gemensamt asylsystem; Common European
Asylum System. Här anges att ”medlemsstaterna ska se till att
de materiella mottagningsvillkoren ger de sökande en rimlig
levnadsstandard” samt att boendet ska uppfylla ”mänskliga
grundläggande behov”. Vidare anges att medlemsländerna får
behandla asylsökande ”mindre gynnsamt” än de egna medborgarna, särskilt vad gäller boendestandard.
I Sverige har Migrationsverket till uppgift att pröva asylansökningar samt att upplåta bostäder åt de sökande. Målet för Migrationsverkets verksamhet år 2015 var att “Migrationsverket ska
eftersträva kostnadseffektiva lösningar när det gäller asylsökandes
boende”.
För att säkerställa ett värdigt boende ställer Migrationsverket
krav på miljön i upphandlingskrav. Genom dessa materialiseras
idén om det värdiga boendet. Bland kraven anges exempelvis att
boendeyta per person ska uppgå till 2,5 kvadratmeter, att det får
gå 15 personer per dusch och toalett samt att var och en har rätt
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till en 10 centimeter tjock madrass. Inga regler finns kring
boendenas lokalisering eller om, och på vilket sätt, en
byggnad är lämplig som boende.
Det värdiga boendet har alltså gått från att betyda så
förmånligt som möjligt till rimligt och grundläggande och
vidare kostnadseffektivt. På så vis omförhandlas vad målet
och visionen för vad det värdiga boendet är, kan och ska vara.
Samtidigt talar kraven på boendet sitt tydliga språk – här
handlar det inte om förmånligt utan om ett boende som är
tillräckligt, kostnadseffektivt och som på sin höjd uppfyller
grundläggande mänskliga behov.
VÅR TIDS INSTITUTIONELLA BOENDE

För att undersöka vilka miljöer det värdiga boendet resulterar
i samt för att ta reda på hur detta påverkar de som lever här
genomförde vi en fallstudie där vi vid flera tillfällen besökte ett
asylboende. Det faktum att många olika typer av byggnader,
anläggningar och lokaler används som asylboende kan förstås
som en effekt av en policy där det anges att ’anläggningar’,
’förläggningar’, ’husvagnar’, ’sovsalar’ och ’andra tillfälliga
konstruktioner’ kan användas som boende för asylsökande.
Asylboendet vi besökte drevs i en byggnad som ursprungligen
uppförts som ett sanatorium. Sanatorier byggdes från slutet av
1800-talet fram till 1950-talet med syftet att isolera lungsjuka
patienter, dels för att skydda patienterna från samhället och dels
för att skydda samhället från patienterna. Byggnaderna uppfördes
därför på avskilda platser långt ifrån orten. Placeringen har
samma effekt idag. Byggnadens lokalisering tillsammans med
de asylsökandes ekonomiska situation gör att de begränsas
geografiskt till den avskilda platsen för asylboendet. Detta
påverkar i sin tur vilka aktiviteter de kan ta sig för och vilka

stor del fråntagits denna möjlighet är de människor som bor på
människor de kan komma i kontakt med. De hindras från att
institutionella boenden. En grupp som helt berövats valet är de
ta del av kulturella evenemang, handla, utföra andra dagliga
asylsökande som kommer för att söka skydd i vårt land. Detta
aktiviteter och träffa människor utanför asylboendet.
speglas i språket, där de asylsökande ’placeras’ eller ’lokaliseras’
På boendet möts vi av en mycket nedgången miljö där
till ett boende.
sönderslagna fönsterrutor lagats med plywoodskivor, väggar
Samtidigt sker en ökning av privata aktörer i den svenska
och golv har hål i sig och här hänger lösa elkontakter från
välfärdssektorn. Samma utveckling sker även i asylmottagandet.
väggarna. Byggnadens planlösning utgörs av en korridor med
Argumentet för privatiseringen i stort gällande exempelvis vård
rum på vardera sidan. I byggnadens mitt finns matsal, kök,
och skola är att du som ‘kund’ ska välja leverantör – genom
personalrum och ett gemensamt allrum. Allrummet är inrett
valet ska kvalitén säkras och höjas. Vad som i fallet asylsökande
med en gammal säng och tre trasiga fåtöljer. Trots att varje
bortses ifrån är att denna grupp inte har rätt att välja eller ens
boende enligt upphandlingsvillkoren ska ha en egen säng
påverka den bostad
förekommer det att
Vad innebär att alla människor är lika i värdighet?
som tilldelas.
boende sover på soffor.
Valfriheten begränsas
Migrationsverkets
Och vad är egentligen ett ”värdigt boende”?
även på andra sätt; de
inspektörer förklarar att
boende har inget inflytande över vilken mat som serveras i den
det fanns så många brister att det inte är någon idé att
gemensamma matsalen, vem de delar sovrum med eller vilka
rapportera dem. Över 130 personer bor på boendet och varje
aktiviteter som de kan ta del av. Samtidigt definierar de boende
person har endast 2,5 kvadratmeter att disponera i det ’egna’
själva ’värdighet’ som ’självbestämmande’ – att inte vara
rummet, som delades med mellan tre och elva personer, varför
beroende av andra i det vardagliga livet, att själva kunna
behovet av att nyttja allrummet är stort. Boendets varmvatten
bestämma när och var de ska äta, var de ska bo och kunna
är inte dimensionerat för de 130 boende och räcker endast en
påverka vad de kan ta sig för.
liten stund varje morgon. Detta gör att de boende inte vill
Den byggda miljön är ingen neutral bakgrund, den påverkar
motionera och bli svettiga och gör det också svårt att sköta sin
våra vardagliga handlingar, våra åsikter och hur vi uppfattar våra
personliga hygien. Att bo så trångt innebär stora psykosociala
medmänniskor. Studien visar att de asylsökande utmålas som en
påfrestningar och mödrar känner oro för sina barns hälsa då
speciell kategori av människor – som ’de andra’, en grupp skild
sjukdomar snabbt sprids. Den politiska policyn och den

byggda miljön gör alltså de boende sjuka, den skapar oro och
stress. Det materiella påverkar på så vis i hög grad den sociala
samvaron och livet på boendet. Samtidigt har Migrationsverkets handläggningstider förlängts och vissa sökande bor här i
uppemot två år.
VALFRIHETENS PARADOX

Det hävdas ofta i dagens (bostads)debatt att valmöjlighet ger
människan makten över sin livssituation – att vi kan välja vår
bostad och därmed var vi vistas dagligen. Vad som då bortses
ifrån är att långt ifrån alla människor i praktiken har den
möjligheten. De allra flesta har inte de ekonomiska medel som
krävs för att välja bostad och livsmiljö, en annan grupp som till

från samhällets övriga medborgare, som därmed kan placeras
avsides i särskilda anläggningar. Segregationen bidrar till att
underhålla en makt- och kunskapsordning som reproducerar
bilden av ’vi’ och ’dem’ – där ’de andra’ är såväl geografiskt som
mentalt separerade från ’oss’. Att undermåliga anläggningar
nyttjas normaliserar samtidigt att ”tak över huvudet” skulle vara
tillräckligt som bostad. ’Värdighet’ är därmed inte något statiskt
eller universellt – något som likvärdigt omfattar alla, alltid på
alla platser – utan något som ständigt omförhandlas och
omformas beroende på situation och person.
Text och foto: Linn Grönlund, planarkitekt och Anders Åström,
planarkitekt
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87 år gammal
flygbildsskatt
funnen i Karlstad

Flygfoto över Inre hamn i Karlstad 1929.
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Västvärlden är drabbad av ekonomisk nedgång. Fascismen och nazismen sprids i Europa.
1920-talet är en tid med ideliga konjunktursvängningar där man talar om allt från det glada 20-talet
till den stora depressionen. Tack vare ett fynd av historiska flygbilder 2014 kan vi nu få en bild
av hur Karlstad såg ut vid den tiden.
Under andra hälften av 20-talet steg levnadsstandarden inom
många industriländer. Svängningarna i ekonomin blev dock
påtagligare i slutet av årtiondet. Den stora börskraschen i USA
den 24 oktober 1929 gav eko över hela världen och i Sverige
minns vissa än i dag Kreugerkoncernens ekonomiska sammanbrott och konkurs 1932. I Sverige regerade kung Gustaf V och
Per-Albin Hansson hade ännu inte tillträtt som statsminister.
På gatorna i Karlstad kunde man se kända personer som Selma
Lagerlöf, landshövding Abraham Unger, borgmästare Lundblad och vid något tillfälle även prins Eugen.
På gatorna och vägarna rullade den vanligt förekommande
T-forden, men kanske kunde även någon enstaka Pontiac,
Duesenburg eller Bugatti glida fram mellan hästkärrorna.
De tragiska händelser som drabbade världen under de
närmsta decennierna är vi alla fullt medvetna om.

Om vi lämnar begreppet rikstäckande kartor och istället
fokuserar på stadskartor så har Karlstad en väl dokumenterad
kartbakgrund. Från 1646 och fram till i dag kan man finna
ritade kartor över staden.
Några av dessa historiska kartor finns presenterade på
Karlstads kommuns hemsida. På Karlstads stadsbibliotek finns
även en inglasad originalkarta från 1713, inklusive tillhörande
fastighetsregister. Kartan restaurerades och hängdes upp 2013
i samband med att den fyllde 300 år.
Ett arkiverat renovationsexemplar av denna karta finns
tillgänglig i lantmäteriets digitala Arken-miljö.
ETT OVÄNTAT FYND

I augusti 2015 flyttade de tre förvaltningarna stadsbyggnad,
teknik och fastighet och miljö in i ett nytt samhällsbyggnadshus. Nytt digitalt arbetssätt med ett minimum av papper
skulle införas vilket innebar att mängder av dokument endera
KARTBRANSCHEN REVOLUTIONERADES
skulle gallras bort, digitaliseras eller arkiveras. Ett febrilt arbete
I och med att flygfototekniken gör sitt intrång och Rikets
allmänna kartverk blir en civil myndighet började produktionen skedde under hösten 2014 och våren 2015. Vad är skräp och vad
är kulturhistoriskt värdefullt att bevara? En mörk regnig höstdag
av lantmäteriets ekonomiska karta i mitten av årtiondet. Det
gjorde vi ett fynd som fick hela arkivet att skina upp som ”Sola
rikstäckande geodetiska plansystemet RT 38 infördes och en
i Karlstad ”. En dammig halvtrasig kartong gömd bakom allt
kartläggningsplan för Sverige i skala 1:10000 fastställdes.
annat skräp hade märkningen AB Aero-Material, Oscar Bladh.
Den ekonomiska kartan fick även en fotobild som kompleKänner ni igen dessa namn från början av denna text?
ment till den ritade kartan.
När vi öppnade
Att framställa skalriktiEn
mörk
regnig
höstdag
gjorde
vi
ett
fynd
som
fick
hela
kartongen
fann vi 210
ga fotokartor var en nyhet
diapositiv
med
lodbildssom revolutionerade
arkivet att skina upp som ”Sola i Karlstad”.
flygbilder
i
utmärkt
skick.
kartbranschen.
Bilderna
saknade
uppgift
om
fotograferingsår.
Enda
datumanSnedbilder från 20-talet och framåt är vanligt förekommande
givelsen vi kunde finna var 5/11.
i vårt land. Många är de städer som har sin utbyggnad dokuMed hjälp av känd kamerabrännvidd och mätning av
menterad med snedbilder. Lodbilder från 20-talet är dock
markavstånd
kunde vi ganska snabbt räkna fram att bildernas
relativt ovanliga. Lantmäteriet började på allvar sina lodbildsflyghöjd var cirka 1900 meter.
flygningar i början av 30-talet.
Under vintern 2014–2015 gjordes en stråköversikt där bildEn pionjär inom flygfotograferingen var den kände fotografen
centrum markerades på en modern karta.Flygningen hade
Oscar Bladh (1895–1973).
utförts i nordvästlig riktning och visade sig täcka hela Karlstads
Bladh var under en tid anställd inom företaget AB Aerocentrum, inklusive då obebyggda närområden.
Material som hade flyguppdrag i hela Norden.
Vilket fynd vi gjort! Ett febrilt arbete för att fastställa
Oscar Bladhs spektakulära bilder togs med en före detta
militär handkamera med 250 mm brännvidd och bildformatet fotograferingsår inleddes.
Gamla handlingar när hus byggts togs fram. Vi jämförde
13x18 cm. I historiska skildringar kan man läsa om Bladhs
med bilderna och kom fram till att de var tagna omkring 1930.
spektakulära fotograferingar där han ibland hängde utanför
Efter att ha kontaktat ”Karlstadskännaren” Peter Kleve som
flygplanet vid exponeringstillfället.
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Flygfoto över Inre hamn i Karlstad 1929.

Flygfoto över Inre hamn i Karlstad 2016.

Kombination av foto från 1929 och karta 2016..

Karta över Inre hamn i Karlstad 2016.
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skrivit boken ”Klarabor minns” kunde vi i bilderna identifiera
restaurangen från Värmlandsutställningen 1929. Restaurangen
som var temporär byggdes genom restaurering av Karlstads
gamla ridhus och stod klar till invigningen den 22 juni 1929
och byggdes om efter att utställningen avslutats den 18 augusti
samma år. Restaurangen finns dokumenterad på bild i ovan
nämnda bok, och vi kunde jämföra med den takkonstruktion
som tydligt syns i flygbilderna. På flygbilderna syns dessutom
tydligt att marken runt restaurangen är upptrampad från
utställningen.
Med säkerhet kunde vi nu fastställa fotograferingstidpunkten
till sensommaren 1929.
Den 5/11 1929 sändes paketet med bilderna från Stockholms central till Stadsingenjörskontoret i Karlstad. Om
bilderna legat till grund för någon tidigare kartläggning av
Karlstads centrum är dock okänt.
En skanner som klarar diapositiv köptes in och under våren
2015 skannades alla 210 bilderna. Bildernas centrumpunkter
som tidigare bestämts, lagrades i kommunens databas och
länkades till motsvarande flygbild. I kommunens webbtittskåp
har nu kommunalanställda i Karlstad tillgång till bildmaterialet.
FRAMSTÄLLNING AV ORTOFOTO

Framgång driver människan, så vi beslutade ganska snart att vi
vill framställa en heltäckande skalriktig fotobild (ortofoto) över
Karlstad från 1929.
För att kunna framställa ett ortofoto krävdes i detta fall
cirka 40 koordinatsatta punkter som skulle identifieras i de
gamla bilderna och koordinatsättas i dagens koordinatsystem.
Att finna punkter inom tätorten var relativt enkelt, men att
finna punkter utanför tätorten kan jämföras med någon form
av detektivarbete. Skogs- och åkermarken på 20-talet är ofta
bebyggd i dag. Orienteringskartor och äldre ortofoton gjorde
dock detta arbete möjligt. I vissa fall krävdes en ”flerstegsraket”
för ett lyckat resultat.
Ett ortofoto framställdes av Tyréns AB under vinterhalvåret
2016. I och med att lantmäteriets laserdata nu finns tillgängligt är det möjligt att framställa en höjdmodell som innebär
att ortofotoframställningen kan göras med stor geometrisk
noggrannhet. Att förena ny teknik med ett historiskt material
innebär fantastiska möjligheter inom många olika områden
som man kanske inte tänkt på tidigare.
Nu kan vi ge allmänheten möjlighet att se Karlstad 1929 i
rätt skala från två kilometers flyghöjd. Vi kan även ge allmänheten möjlighet att jämföra 1929 års Karlstad med dagens
stadsbild. Då kommunens aktuella kartskikt är lagrade i det
geodetiska systemet SWEREF 99 13 30 innebar det att även
ortofotobilden måste framställas i detta system. En kombination av kartskikt ger oanade möjligheter i sökandet efter
detaljer som försvunnit från dagens stadsbild. Ett bra exempel

på detta är den parkstugerestaurang i Mariebergsskogen i
Karlstad som revs i slutet av 50-talet. Genom att kombinera ett
vykort och 1929 års ortofoto fann vi med lätthet denna
restaurang. Kvarstående träd kunde lokaliseras och grunden i
marken kunde återfinnas. Parallellt med att vi presenterar
ortofotobilden från 1929 pågår uppbyggnaden av en databas
med flera tusen markbilder från Karlstads historia. Samtliga
dessa bilder geokodas och presenteras i en sökbar databas. Den
information som finns att tillgå på internet, från personer med
historiska kunskaper om staden, och den information som
finns att tillgå från den sökbara databasen i kombination med
1929 års ortofoto, ger oanade kombinationsmöjligheter som
kan ge svar på många frågetecken om stadens bortglömda
historia.
På ortofotobilden ser man allt som man vill se och inte vill
se. Naturligtvis kan flygfotot ha retuscherats, dock inte i den
omfattning som den mänskliga handen gjort när den framställt en ritad karta. Nu vet Karlstadsborna att stora delar av
Våxnäs var åkermark 1929. Att Lars Lerins konsthall vid
dansrestaurangen Sandgrund tidigare var plats för stadens
vattenverk kanske inte är känt för alla, och var gasklockan på
Kvarnberget stoltserade kan nu även gammal som ung se i den
virtuella verkligheten.
Karlstad är som bekant en stad som ligger vid Klarälvsdeltat
vid Vänerns norra strand. Kombinationen av Vänerns
vattenstånd och Klarälvens olika flöden innebär som alla vet
en stor risk för översvämningar. På den historiska ortofotobilden är det lätt att se var den gamla strandlinjen gick, var
deponier var belägna och hur Klarälvens sträckning har
förändrats. Stora delar av hamnområdet i Karlstads är utfyllt
vilket innebär att speciella åtgärder måste vidtas vid nyproduktion av byggnader och gator. Den historiska ortofotobilden ger
ypperlig information var utfyllnaden skett. Det är enkelt att
följa en strandlinje från 20-talet och från ett GIS-system
skicka informationen till Google Earth där man på några få
sekunder kan skapa en flygrutt som följer den gamla strandlinjen.
Möjligheterna att i moderna Geografiska informationssystem
bearbeta och kombinera historisk information i alla dess olika
former med moderna kart- och registerdata ger oss alla
möjligheter som vi för några år sedan inte trodde fanns och
som inte bara ger oss kulturistoriska värden utan även kan
utnyttjas som material för att ge oss säkrare
beslutsunderlag vilka i en förlängning
innebär ekonomiska besparingar inom en
mängd olika verksamhetsområden.
Text: Lennart Moberg, GIS-utvecklare Karlstad
kommun
Fotnot: Kartan finns nu tillgänglig för allmänheten
1929 års karta finns nu tillgänglig som val i de båda applikationerna Kartspionen och Sida vid
Sida som kan nås på följande adress: gi.karlstad.se/maps.
I Kartspionen kan förstoringsglaset förstoras/förminskas med pil upp/ pil ner. Kartan kan med
fördel även ses på både telefon och platta, där även GPS-stöd finns tillgängligt.
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NOTISER

KONFERENSUTBUD 2017
Föreningen Sveriges Stadsbyggare (f d Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen)
och dess kommittéer genomför följande utbildningar, kurser och konferenser 2017:
Kurs/konferens:

Datum:

Ort:

Stadsbyggnadsdagarna 2017

15 – 16 mars

Helsingborg

Trafikfrågor i stadsbyggandet

27 – 28 april

Gävle

Medborgardialog i samhällsbyggandet

9 –10 maj

Stockholm

Gatu- och parkdagarna 2017

16 – 18 maj

Sundsvall

Lantmäteridagarna 2017

17 – 18 maj

Göteborg

Årskongressen 2017

18 – 19 sept

Göteborg

Mex-dagarna 2017 – mark & exploatering
Kommunala Lantmäteridagarna 2017
Notera datumen och VÄLKOMNA till 2017 års arrangemang.

Klara. Färdiga.
Bro.

7 – 8 nov
22 – 23 nov

Falun

2017

Stockholm

Kom ihåg att föreningen
byter namn efter nyår!
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen blir
Föreningen Sveriges Stadsbyggare.
Den nya loggan är en modernisering av stadens
uttryck från borg till modern stad.

Martinsons gång- och cykelbro FV
Pris från 410 000 kr
Fritt fabrik, exklusive moms
Längder från 20,0 till 31,5 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
Stadsbyggnadsdagarna

15–16 mars

Helsingborg

Trafikfrågor i stadsbyggandet

27–28 april

Gävle

Medborgardialog i samhällsbyggandet

9 – 10 maj

Stockholm

Gatu- och parkdagarna

16–18 maj

Sundsvall

Lantmäteridagarna

17–18 maj

Göteborg

Årskongress

18–19 september

Göteborg

Mex-dagarna 2017 – mark & exploatering

7 – 8 november

Falun

Kommunala Lantmäteridagarna 2017

22 – 23 november

Stockholm

FÖRENINGSKALENDARIUM, INTERNATIONELLT
SATS årsmöte

5–6 maj

sydkusten el Husavik, Island

IFME vårmöte

9–13 maj

Jyväskylä, Finland

FAME årsmöte

11–13 maj

Jyväskylä, Finland

EAME årsmöte och NKS vårmöte

25–26 maj

Narva, Estland

IPWEA årskongress och IFME höstmöte

20–23 augusti

Perth, Australien

KTC årskongress

26–27 oktober

Hilleröd, Danmark

TIDNINGSKALENDARIUM
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 som pdf!

Kolla in hemsidan!

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.

Surfa in på www.stadsbyggnad.org och läs
artiklar, ledare och debattinlägg.
Du hittar massor av nyttigt material kring
stadsbyggnadsfrågor från senaste numret
och från flera tidigare årgångar.
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Returadress
Svenska Kommunaltekniska föreningen
118 82 Stockholm
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