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L EDA R E

Värna dialogen vid stadsutveckling
Stadsutveckling pågår i de flesta städer, små som
stora. Visst är det positivt med städer som utvecklas
och förändras! Förändringar i form av nya byggnader,
nya gator, nya torg och parker med olika teman. Nya
stadsdelar som växer fram, ibland sakta men ofta i
hög takt, även om det utifrån efterfrågan inte sker
tillräckligt snabbt, i alla fall i våra storstadsregioner.
Men även förändringar i befintliga stadsmiljöer tar
dagligen form i våra städer.
Utvecklingen av våra städer påverkar alla
människor mer eller mindre, allmänna och enskilda
intressen ska vägas samman. En god dialog med
medborgare inom och i anslutning till kommunen är
oerhört viktigt vid stadsutveckling. Det finns även
oftast ett stort engagemang hos medborgarna att
delta i utvecklingen, åtminstone av närmiljön, vilket
skapar bra förutsättningar för en givande dialog.
Denna dialog är det viktigt att vi vårdar!
Med olika förutsättningar arbetar vi stadsbyggare,
såväl i små som stora kommuner, dagligen med
utvecklingen av våra städer och dess miljöer. Vilken
förmån vi har, att genom vårt yrke få vara med och
påverka stadsutvecklingen mot önskvärd riktning!
Vi behövs alla, vår kompetens behövs och tillsammans lägger vi pusslet bäst!
Förutom de fysiska elementen såsom byggnader,
gator, torg och parker har vi i stadsutvecklingen ett
ansvar att skapa miljöer med sociala, kulturella och
miljömässiga värden. Vi måste uppnå livskvalité!

I vårt samhälle mäts framgång oftast i ekonomiska
termer. Det är viktigt att vi inte glömmer bort livskvaliteten i detta ekonomiska spel. Vad behöver vi
människor för att fungera och må bra? Livskvalité är
så klart olika för dig och mig, men gemensam
nämnare är att vi på olika sätt måste låna jordens
resurser för att leva. Det är därmed av stor vikt att vi
i stadsutvecklingen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, då jordens samtliga resurser inte är förnybara eller oändliga. Önskvärt vore det om samhället
växlade över från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi.
Att arbeta cirkulärt fullt ut i stadsutvecklingen
skulle innebära nya utmaningar för oss stadsbyggare,
men min uppfattning är att vi gillar utmaningar.
Tänk känslan när projekten vi arbetar med är
skapade utifrån ett kretslopp utan skada för
människan och naturen!
Det pågår redan nu runt om i vårt land flera
innovativa stadsutvecklingsprojekt med hållbarhetsperspektivet i fokus. Under föreningens årskongress
i september månad kommer vi att få ta del av
innovativ stadsutveckling och projekt som pågår i
bland annat Göteborgs stad. Det ska bli spännande!
Önskar er varmt välkomna till Föreningen Sveriges
Stadsbyggares årskongress 2017!
Liselott Skough, mark- och exploateringsingenjör,
Karlshamns kommun och styrelsesuppleant, Föreningen
Sveriges Stadsbyggare
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Tema: Innovativt stadsbyggande

Anmäl dig nu!

• Innovativ stadsplanering
• Innovativ stadsbyggnadsteknik
• Innovativa stadsbyggnadsprojekt
Många intressanta föredragshållare/talare, bland andra
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

TEMA STADSUTVECKLING

Merkuriusgatan i östra Göteborg. Illustration: Arkitekt Andreas Åkerlund, Arkitekthuset

Samverkan nyckeln
till framgång
I BoStad2021 samverkar Göteborgs stad och ett antal byggaktörer för att få fram 7000 extra bostäder
till 2021. Projektledaren Magnus Uhrberg berättar om utmaningarna, framgångsfaktorerna och
resultatet – så här långt.
31 detaljplaner i Göteborg ingår i BoStad2021. Samtliga ska
vara klara under 2017 för att nå målet om 7000 färdigställda
bostäder, utöver ordinarie produktion, till 2021. Då firar
Göteborg nämligen 400 år. Det är tajt om tid, men det var
också förutsättningen när projektet startade 2015.
– Bostadsbristen i Göteborg är jättestor och
det var många – göteborgare, byggaktörer och
politiker – som var frustrerade över de långa
ledtiderna från plan till färdig bostad, så
tillsammans med byggaktörerna drog
Göteborgs stad igång en specialsatsning, säger
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Magnus Uhrberg, som är fastighetskontorets projektledare
för BoStad2021.
ETT NYTT ARBETSSÄTT

Målet med satsningen är att hitta ett nytt arbetssätt som
snabbt kan ge många nya bostäder. Göteborgs stad och ett
antal byggaktörer har hittat en gemensam lösning: Genom att
effektivisera planprocessen, arbeta tätare tillsammans och se
till att alla förberedelser som projektering, bygglov med mera
är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft,
kan man spara tid.

TEMA STADSUTVECKLING

Pennygången. Illustration: White Arkitekter. Johan Lundin och Gunnar Stomrud m.fl.

Briljantgatan-Smaragdgatan i västra Göteborg. Illustration: Arkitekterna Krook &
Tjäder. Maria Nykvist och Bitten Browne m.fl.

De 7000 bostäderna som ingår i BoStad2021 är fördelade på
31 detaljplaner. Planerna är utvalda efter geografiskt läge – de
ligger alla mellan Göteborgs centrum och ytterområdena, där
infrastruktur, kollektivtrafik och service redan finns, och
bidrar till att förtäta staden. Målsättningen har också varit att
välja ut planer som bedöms vara ”enkla” att genomföra.
– Men här har vi fått ge vika för verkligheten. Det finns inte
tillräckligt många ”enkla” detaljplaner för att vi ska nå upp i
våra 7000 bostäder till 2021. Så vi har fått ta med ett antal mer
komplicerade planer, säger Magnus Uhrberg.
FOKUS PÅ SAMVERKAN

27 olika byggaktörer är involverade i BoStad2021. Inom
Göteborgs stad arbetar tre projektledare och ett 30-tal handläggare från olika förvaltningar med projektet. Det stora antalet aktörer
kräver ett nära samarbete. För att effektivisera arbetet från stadens
sida har ett särskilt projektrum inrättats, där BoStad2021s
projektledare och handläggare sitter tillsammans.
Men Göteborgs stad jobbar också nära byggaktörerna. På
projektledar- och chefsnivå träffas staden och byggaktörerna
regelbundet för att stämma av arbetet i de olika projekten.
Även byggaktörerna samverkar sinsemellan och träffas i

separata forum för att diskutera gemensamma utmaningar.
– Den utökade samverkan dels inom Göteborgs stad, dels
med byggaktörerna, är nog det som främst skiljer BoStad2021
från tidigare uppdrag jag haft på fastighetskontoret. Att vi
träffas och snabbt kan stämma av gör att arbetet blir både
lättare och tidseffektivt. Min upplevelse är att byggaktörerna
tycker detsamma, säger Magnus Uhrberg.
Grunden till samarbetet ligger i samverkansavtalen som
tecknats mellan Göteborgs stad och byggaktörerna. I dem
förbinder sig byggaktörerna att vara klara med olika delmoment vid olika tidpunkter samt att år 2021 ha färdigställt
bostäderna inom sina projekt.
– Men svårigheten med den här typen av föravtal är att
precisera vad som ska regleras och till vilken nivå, så det är
klart att det har uppstått vissa frågor om ansvar och roller
längs vägen, säger Magnus Uhrberg.
I byggaktörernas ansvar ingår att ta hand om dialogarbetet i
det egna projektet. Några byggaktörer med stor erfarenhet av
dialogarbete har gått ihop och tagit fram en dialogmall som
alla byggaktörer i BoStad2021 kan använda sig av. Ett
noggrant och aktivt dialogarbete underlättar framdriften av
projektet, menar Magnus Uhrberg.
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FAKTA BOSTAD2021
Tre personer från fastighetskontoret, trafikkontoret och
stadsbyggnadskontoret i
Göteborgs stad delar på projektledarskapet för BoStad2021. Ett
30-tal handläggare från bland
annat stadsbyggnadskontoret,
fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen
samt kretslopp och vatten
arbetar i projektet.
Målet är att ha 7000 bostäder,
utöver ordinarie produktion,
inflyttningsklara år 2021. Cirka
en tredjedel av bostäderna
planeras bli hyresrätter. Även
studentbostäder ingår i
projektet.
Läs mer om BoStad2021:
www.bostad2021.se
BoStad2021 är en del av
Göteborgs 400-årsjubileum,
med målet att göra Göteborg till
en ännu bättre stad.
Läs mer om 400-årsjubileet:
www.goteborg2021.com

De 7000 bostäderna som ingår i BoStad2021 är fördelade på 31 detaljplaner. Planerna är utvalda efter
geografiskt läge – de ligger alla mellan Göteborgs centrum och ytterområdena.

– Då kan vi fånga upp synpunkter i ett tidigt skede, skapa
en bättre produkt och minska risken för överklaganden.
AKTIV FÖLJEFORSKNING

BoStad2021 ses som ett innovationsprojekt inom Göteborgs
stad. Om projektet blir framgångsrikt kan det utgöra modell
för liknande framtida projekt. Sedan januari 2016 följer ett
antal forskare från Chalmers projektet. Syftet är att studera
vilka åtgärder som vidtas i BoStad2021 för att korta ner
ledtiderna för bostadsbyggande och om de är framgångsrika.
Forskarna undersöker också vilka lärdomar som kan föras
vidare till den ”ordinarie” plan- och byggprocessen.
– Följeforskarna sitter med på möten mellan oss och
byggaktörerna och har även gjort djupintervjuer med flera av
oss projektledare och handläggare. I december 2016 ordnades
en workshop där vi inom Göteborgs stad och byggaktörerna
diskuterade utmaningar och svårigheter som vi hittills stött
på, säger Magnus Uhrberg.
RESULTATEN HITTILLS

Intervjumaterialet och resultaten från workshopen mynnade
ut i en rapport som presenterades i mars i år. Rapporten är den
första av årligen återkommande forskningsrapporter fram till
2021. Därefter ska hela projektet sammanfattas i en större
slutrapport i början av 2022.
I rapporten som presenterades tidigare i år aktar sig forskarna för att dra större slutsatser – det är för tidigt. Man
konstaterar dock att en positiv anda präglar BoStad2021 och
att det finns ett gemensamt engagemang, både hos Göteborgs
stad och hos byggaktörerna, för att nå målen. Forskarna ser
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den politiskt uppbackade målstyrningen av projektet som en
nyckel till det.
Men det finns också förbättringspotential, menar forskarna.
I intervjuerna flaggas det för kvalitetsbrist när allt ska gå fort.
Vidare har vissa grundläggande förutsättningar, till exempel
hur plantaxan ska hanteras, tolkningar av parkeringsnormen
och infrastrukturfrågor, inte varit utklarade från början, vilket
skapat uppförsbackar senare i processen.
– Vi drar lärdom av det som kommit fram i forskningsrapporten och kommer bland annat att finslipa och utveckla vårt
arbetssätt. Men det är viktigt att komma ihåg att BoStad2021
är ett innovationsprojekt där processen utvecklas under tiden,
säger Magnus Uhrberg.
SER FRAM EMOT FÖRSTA SPADTAGET

Nu arbetar Magnus Uhrberg och de två projektledarkollegorna
intensivt för att de 31 detaljplanerna blir klara i tid.
– Målsättningen är att samtliga detaljplaner ska vara antagna
eller godkända i byggnadsnämnden innan året är slut. De
planer som drivs med utökat förfarande kan komma att antas
i kommunfullmäktige. Godkänns de i byggnadsnämnden i
december kommer de antas i kommunfullmäktige först under
första kvartalet 2018.
Ett antal planer har redan vunnit laga kraft och ett flertal
är antagna, godkända eller väntar på antagande.
– Nu ser vi fram emot att första spadtaget inom BoStad2021
tas någon gång här under sommaren/hösten. Det blir kul att
visa göteborgarna att vi är igång på riktigt, säger Magnus
Uhrberg.
Text: Lovisa Nilsson, kommunikationsstrateg Göteborgs stad

I HUVUDET PÅ ...

Världen står inför
stora utmaningar
Mitt emellan ett bokslut över det som varit och en ny
annan framtid. Där står jag just nu. Flyttlasset har
alldeles nyss gått från Örebro och jag har återvänt till
Sundsvall min nya hemstad. Men jag står också i gapet
mellan en hemtam profession som ansvarig chef inom
Samhällsbyggnadsskrået och en nyligen påbörjad roll
som kommundirektör. Vad rör sig i mitt huvud? Jo,
jag tänker i termerna både och och stora likheter.
Sverige idag, och för all del flera andra länder i
Europa, ja världen står inför stora utmaningar. Här
finns det stora likheter. Vi måste klara av att tänka
både på medborgarna som bor i vår stad, vårt land eller
vår union och dem som vill flytta hit eller inte har
något annat val än att söka skydd hos oss. Att planera
för och ha en förmåga att förbereda oss för en framtid
som vi inte riktigt vet vad den kan innehålla men som
vi tror något om. Det är att ge en humanitär dimension
till vår översiktsplan och det helt i linje med andan i
PBLs portalparagrafer. Vi skapar genom fysisk planering
förutsättningar för våra förtroendevalda att välja väg.
Kan man genom god planering och rättssäker myndighetsutövning ge lika goda förutsättningar till både
kvinnor och män? Med checklistor och konsekvensbedömningar ska vi säkra och väga intressen mot varandra.
Vi ger förutsättningar men att ge förutsättningar räcker
inte till jämställda liv. I världen kablas den jämställda
bilden av Sverige ut och själv funderar jag på varför det
då är en stor sak att jag blir den första kvinnan i min nya
roll år 2017. Det borde i ett land som vårt varit flera före
mig. Förutsättningarna har funnits.

Nu undrar du kanske varför jag skriver om det här och
inte om Örebros framgångar med bostadsförsörjningen, priserna vi fått för att vi ger arkitekten makten, tar
fram kartprodukter för öppen data, appar för funktionsnedsatta att komma ut i naturen, helt digital ÖP,
kvalitet i handläggningen eller vårt fina NKI för
myndighetsutövningen. Jag är oerhört stolt över det
vi tillsammans har åstadkommit på Stadsbyggnad
tillsammans med våra kollegor inom Samhällsbyggnad
i Örebro. Jag har haft fantastiska medarbetare, drivna
politiker och duktiga företagare och engagerade medborgare i mitt lag. Utan dem hade vi inte kunnat göra
allt vi har gjort. Men utan tanken på det långsiktigt
hållbara, på de sociala värdena, mixen med att tänka
både och kring nya naturområden och bostäder eller
hållbara tillväxten så har de kortsiktiga värdena inte
bäring på det som faktiskt betyder bättre levnadsvillkor
för oss alla – kvinnor, män, nya svenskar, äldre eller för
all del du och jag. Vi ger förutsättningar som planerare
men som medborgare måste vi välja att använda förutsättningarna för att göra verklig skillnad.
För min egen del har jag gjort ett val och det finns
stora likheter mellan den stad jag har lämnat, Örebro,
vacker, välkomnande och Årets stadskärna och Sundsvall, pärlan vid havet med en av Sveriges vackraste stadskärnor. Och jag är nöjd med mina val inte minst valet
att vara stadsbyggnadschef under fem år av mitt liv.
Åsa Bellander, kommundirektör Sundsvalls kommun
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KLIMAT

Vallastaden
visar vägen
till variation

– När ett fåtal stora aktörer får sätta sin prägel på hela områden börjar allt till slut se
likadant ut. Många av våra nya bostadsområden i Sverige lider av detta. I Vallastaden
ville vi åstadkomma något annat.

Den som säger detta är Simon Helmér. Han är vd för
Linköpingsexpo och huvudansvarig för bo- och samhällsexpot
Vallastaden 2017, det största sedan Bo01 i Malmö och BoStad02
i Hammarby Sjöstad. På svensk rekordtid har nära 40 aktörer
byggt tusen bostäder i första etappen och skapat en grön, tät
och blandad stadsdel i Vallastaden.
– Vi har sedan starten för fem år sedan hunnit med medborgardialog, detaljplan, arkitekttävling, marktilldelning och
själva byggandet – allt inom de befintliga regelverken. Med
hjälp av en gemensam logistiklösning lyckades vi hålla
tidplanen och det mesta kommer att stå klart till bomässan
i september, säger Simon Helmér.
10
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Vallastadsmodellen har redan rönt både nationellt och
internationellt intresse. Förenklat så bygger den på tre
principer: planera först, tilldela marken sen och med mindre
byggrätter så att fler kan vara med och konkurrera, och på
kvalitet istället för högsta pris.
–För Vallastaden utformade vi ett kvalitetsprogram med
19 kriterier, bland annat baserat på kommunens medborgardialog. Ju fler kriterier byggherren lever upp till, desto fler
poäng får denne. Det kan handla om social mångfald, passivhus eller flera lägenhetstyper i samma fastighet.
Variation och flexibilitet gjorde arkitektbyrån Okidokis
”Tegar” till vinnare av tävlingen om Vallastadens plan 2012.

TEMA STADSUTVECKLING

SNABBA FAKTA OM VALLASTADEN
Cirka 20 hektar, inklusive skola, park och torgkvarter,
väster om Linköpings centrum.
Etapp 1: 7,9 hektar med cirka 200 studentlägenheter, 250
hyreslägenheter, 50 radhus och villor samt 500 bostadsrätter
och äganderätter. Klart i september 2017.
Etapp 2: Ytterligare cirka 500 bostäder med planerad
byggstart 2018.
Tidpunkter: Okidoki Arkitekter vann tävlingen om planförslaget i september 2012, detaljplanen antogs i september
2013, första inflyttning skedde i december 2015. Invigning
av bo- och samhällsexpot blir i september 2017.

I Vallastaden finns många passivhus och plusenergihus.
Felleshus finns i varje kvarter och har yttre växthus med
ett mikroklimat som liknar det i södra Spanien. Här möts
grannar även när det blåser kallt utanför. Många hus har
vinterträdgårdar på taken och i varje kvarter planteras
fruktträd.
MULTIHUS OCH KULVERT

Vallastaden blandar lägenheter, radhus och villor. House for Mother har
redan prisbelönats. Foto: Marcus Linderoth

Förslaget har hämtat inspiration från hur städer byggdes förr,
med små tomter, individuella hus och blandade funktioner. Den
sociala hållbarheten gavs minst lika stor tyngd som den
miljömässiga och lösningen kombinerade en tydlig struktur och
identitet med flexibilitet för själva genomförandet.
– Vallastadens viktigaste roll är som ”möjliggörare”. Genom
arbetssättet med färdig detaljplan, småskalig fastighetsindelning
och markanvisning på kvalitet istället för pris kan fler vara med
och bidra med innovation till ett bättre stads- och bostadsbyggande, säger Rickard Stark, områdesarkitekt för Vallastaden från
Okidoki Arkitekter.
Den gröna och sociala hållbarheten tar sig flera uttryck.

Biltrafik är tillåten i Vallastaden, på de gåendes villkor.
Flustret är ett riktigt multihus med sopsug, bredbandshubb,
återvinningsrum, biodling på taket, cykelparkering, nästan
samtliga p-platser för områdets bilar, laddstationer för
elbilar och bilpool som alla boende är del av. Ledningarna
för vatten, el, fjärrvärme och avlopp har samlats i en kulvert
som gör att gatorna inte behöver grävas upp när något ska
underhållas eller uppgraderas. Kulverten ger även mer plats
för trädens rötter, vilket bidrar till en grönare stadsdel med
utsmyckade trottoarer.
Gatorna är uppdelade i boulevarder, kvartersgator och
gårdsgränder. Boulevarderna är störst och kantas av gångoch cykelbanor. Kvartersgatorna är oftast enkelriktade och
gårdsgränderna är lika mycket en mötesplats som väg.
Nobeltorget som binder samman universitetscampus med
Vallastaden är nod för kollektivtrafiken.
Mellan Vallastaden och Vallaskogen förvandlas också
fyra hektar till en ny park, Paradiset. De lövträd som
planteras är tre-fyra meter höga och med rejäl stam.
Fruktträden blir något mindre, men även de är rejäla träd
från början. Parken rymmer också 76 odlingslotter på
30–45 kvadratmeter. Hälften tilldelas Vallastadsborna och
andra hälften går till andra odlingsintresserade Linköpingsbor. Efterfrågan på odlings- och kolonilotter är stor och i
stadsdelsparken behöver man inte köpa, utan kan hyra.
Den del av parken som vetter ut mot bussgatan kantas av
lövträd, vilket gör övergången mellan park och gata till ett
grönt stråk. Några ytor utmed bussgatan blir aktivitetsytor
för lite äldre barn och ungdomar. Här går det att åka
kickboard, köra parkour och liknande. För de mindre
barnen anläggs en vikingalekplats – inspirerad av den
vikingagård som låg i närheten och som grävdes ut i en
arkeologisk undersökning för några år sedan.
MÅNGA AKTÖRER

De som bygger i Vallastaden är såväl stora som små
byggaktörer, erfarna och mindre erfarna. Vissa bygger
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Halvtransparenta solceller på fasaden laddar multihuset Flustret på dagen och ger el till LED-belysningen på kvällen. Foto: Mark Olson

Snart öppnar bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. Men redan nu går flyttlassen till Vallastaden. Foto: Mark Olson

husen till sig själva – eller som i fallet med ”House for
Mother”, till sin mamma. Just det huset, ritat av arkitekten
Björn Förstberg på arkitektbyrån Förstberg Ling, har redan
prisbelönats. Med sina runda torn och sju meters takhöjd har
arkitekten Mohammad Al Zoghbi ritat en villa som verkligen
utmärker sig i Vallastaden. Byggande arkitekter som Omniplan
finns på plats i Vallastaden, jämte stora byggherrar som Peab
och kommunala Stångåstaden.
– I Vallastaden har ingen arkitekt fått rita två hus bredvid
varandra. Resultatet ser vi då villor, radhus, trapphusboenden,
generationsboenden, bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter samsas i samma kvarter, berättar Simon vidare.
När starten för Vallastaden gick var det dock inte självklart
att den önskade mängden av byggaktörer skulle uppfyllas.
– Läget ifrågasattes av flera byggherrar, som hade föredragit mer
centrala områden i Linköping. Men Universitetet hade ett tydligt
önskemål om ett campus med stadskvaliteter. Ser vi bakåt så har
vi faktiskt lyckats omvandla ett C-läge till ett A-läge, mycket tack
vare modiga byggherrar, säger Simon Helmér.
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En annan utmaning har varit bristen på arbetskraft hos en
del av byggföretagen.
– När planeringen startade för fem år sedan kunde vi inte
riktigt förutse utvecklingstakten i det svenska byggandet.
Samtidigt har efterfrågan på nya bostäder ökat kraftigt.
I Linköping är marknaden urstark och folk köar för att få
möjlighet att bo i Vallastaden.
På bo- och samhällsexpot den 2–24 september kommer
stadsdelen att myllra av aktiviteter, föreläsningar, utställningar,
guidade rundvandringar och möjligheten att i egen takt
upptäcka en innovativ stadsdel på djupet. Vallastaden är en
milstolpe inom svensk samhällsbyggnad och kommer fortsätta
att utvecklas och växa under lång tid framöver.
– Jag har sett många arkitekttävlingar där en spännande idé
vunnit, men när den sedan har realiserats så motsvarar den
inte bilden. I Vallastaden ligger vi däremot väldigt nära
ursprungsförslaget och får en stadsdel som faktiskt inte liknar
någon annan, berättar Simon avslutningsvis.
Text: Elisabeth Falk, kommunikationschef Vallastaden 2017
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Ta chansen!
andra därför är vi inställda på att den investering vi gör ska
Befolkningen i städerna växer och det byggs bostäder som
leda till en fastanställning.
aldrig förr. Det ska dessutom byggas ännu mer om SverigeförMånga som kommer har inte med sig några papper på
handlingarna har något att säga till om. I urbaniseringens spår
ställs vi inför stora utmaningar, det blir allt trängre i och kring utbildning eller tidigare erfarenheter. Det tar tid att i till
våra offentliga miljöer, inte minst parkerna utnyttjas av fler och exempel krigets Syrien få fram dokument. Detta drabbar inte
bara läkare utan i högsta grad yrkesverksamma inom samhällsmed ett ökat slitage som följd. Flera kommuner har en ekonomi
byggnad som i upphandlingarna ska kunna visa att man klarar
som är ansträngd och den sociala sektorn, inte minst skola,
de så kallade skall-kraven. Vi i sektorn har en stor möjlighet att
slukar allt mer resurser. Det är inte helt enkelt att se hur vi ska
hjälpa till. Samtidigt som man får viss resursförstärkning så
få ihop allt. Behoven är här och nu men planering och
kan man också hjälpa till med att validera en utbildning och
byggande tar tid.
en erfarenhet.
Det är inte lätt att tackla långa ledtider då vi har resursbrist.
Men samhället skulle nog kunna göra mer. ArbetsförmedVäntetiderna är långa hos många kommuner och det sägs att
lingens ensamrätt borde kunna
Göteborgs stad lagt 30 procent av
ifrågasättas när uppgiften är så stor
planarbetet på hyllan på grund av
När nu viljan finns att anställa
som att få ut alla nyanlända på
resursbrist. Konsulterna tackar också
arbetsmarknaden. Borde inte beman”nej” till uppdrag. Samtidigt har vi
är det också viktigt att man
många som kommer till oss från
tänker nytt och prövar andra vägar. ningsföretagen kunna hjälpa till med
matchningar? Hur är det med våra
övriga världen och vill bidra till vår
fackliga organisationer/yrkesförenutveckling. Flera har fått chansen
ingar, Sveriges ingenjörer respektive arkitekter?
genom korta vägen och liknande program, men skulle vi
Det handlar emellertid inte bara om att vara resurs utan
kunna göra mer?
också om att berika våra miljöer, så väl inom företagen som ute
Vi vet att inom konsultföretagen i samhällsbyggnadssektorn
i verkligheten. Det ritas och byggs på alla platser i världen och
så vill två av tre företag anställa nyanlända och det är viktigt
man kan tro att utmaningarna är annorlunda än här, men de
att vi finner formerna för hur vi ska kunna erbjuda fler
är förvånansvärt lika. Flera kommer från större städer än vad
anställning. Det är inte ovanligt att det tar upp till sju år att
vi har i Sverige, de är vana att hantera utmaningar i urbana
komma in på arbetsmarknaden. När nu viljan finns att
miljöer. Tillgång på mark, problem med förtätning, att bygga
anställa är det också viktigt att man tänker nytt och prövar
med förutsättningar för bra kollektivtrafik, brist på skolor
andra vägar. På Tyréns jobbar vi tillsammans med arbetsföretcetera är i princip universellt. Kanske löser de problem på
medlingen med ”speed-dating”. Vi träffas och när tycke
andra sätt än vad vi gör och det är ju det som kommer att
uppstår kommer de nyanlända ingenjörerna, arkitekterna och
berika oss. Den chansen ska vi inte missa!
samhällsplanerarna till oss för en provanställning. Det är inte
lätt när vi redan har mycket att göra att också hinna introducera Ulrika Francke, VD Tyréns
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Airport City – en ny
knutpunkt i Västsverige

Göteborg Landvetter Airport är mitt uppe i sin största
expansion någonsin. Utvecklingen av Airport City planeras
att ske etappvis under en tidsperiod på minst 20 år. Målet
är att flygplatsen i ännu större utsträckning ska agera
Västsveriges tillväxtmotor och nav för både regionala och
globala affärer och kontaktnät.
– Kraven på tillgänglighet ökar från såväl näringsliv som
privatresenärer, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör
på Göteborg Landvetter Airport. Därför gör vi en storsatsning
på att utveckla verksamheten, genom att bygga ett så kallat
Airport City kring flygplatsen med ett nytt logistikcentrum,
hotell, butiker och en järnvägsstation med direktkoppling till
Västsveriges två största städer, Göteborg och Borås.
Sedan 2010 har Göteborg Landvetter Airports antal resenärer
ökat med cirka 55 procent, till dagens cirka 6,4 miljoner resenärer.
Alla prognoser pekar på att resandet kommer att fortsätta öka och
flygplatsen behöver därför kontinuerligt utvecklas genom ökad
kapacitet, höjd effektivitet och bättre upplevelse.
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Det bor idag 1,2 miljoner invånare med max 40 minuters
resväg till Airport City och antalet förväntas öka med en halv
miljon människor fram till år 2030. Området har en stor
folkgenomströmning – 6,4 miljoner resenärer och besökande
passerade flygplatsen under 2016. Långsiktiga prognoser visar
på utökad flygtrafik i takt med regionens utveckling.
– Vi ska vara en spännande, tillgänglig och hållbar knutpunkt för människor och företag, säger Charlotte Ljunggren.
Vi vill bidra till att krympa avstånden, vilket skapar både
livskvalitet och tillväxt i hela regionen.
De närmsta åren kommer ett antal kapacitetshöjande projekt
genomföras. Dessa har samlats i ett gemensamt program kallat
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Ett hotell i direkt anslutning till terminalen ingår i planerna. Illustration: Wingårdhs Arkitekter

Utvecklingsprogram Landvetter (UPL).
Under sommaren 2017 står den utbyggda ankomsthallen
klar. 1 800 kvadratmeter extra yta med två nya bagageband
beräknas möta kraven på utökad kapacitet för ankommande
bagage fram till 2020. I år planeras även första etappen av
expansionen av flygplatsterminalen. Terminalytan ska utökas
med tre nya brygganslutna gater samt två bussgater. Första
etappen av projektet kommer att stå färdigt 2020. Flygplatsen
kommer också att få ett utökat och förbättrat kommersiellt
utbud och säkerhetskontrollen byggs ut. Fram till 2045
förväntas antalet anställda på flygplatsen öka från dagens
4 000 till 14 000.

För att möta tillväxten och efterfrågan på mötes- och övernattningsmöjligheter ska ett sju våningar högt hotell i Airport City
byggas. Hotellet utgör en viktig pusselbit i flygplatsens expansion
och byggandet av den nya flygplatsstaden.
– Efter en noggrann urvalsprocess har Scandic Hotels utsetts
till operatör för vår nya hotellsatsning. Det nya hotellkonceptet
möter efterfrågan från den moderna fritidsresenären, familjen
och affärsresenären. Vi investerar stort i utvecklingen av
flygplatsen och Airport City för att stärka förutsättningarna
för svensk tillväxt och tillgänglighet, säger Karl Wistrand,
vice vd Swedavia AB.
Hotellet kommer ligga i direkt anslutning till terminalen,
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Airport City vid Landvetter ska byggas ut etappvis under 20 år. Illustration: Krook & Tjäder

med 220 effektiva rum med hög kvalitet, konferensmöjligheter,
en kombinerad lobby, lounge, restaurang och bar för umgänge,
möten och avkoppling samt en gym- och relaxavdelning på
översta våningsplanet med utsikt över flygplatsen.
Hotellet är ritat av Wingårdhs Arkitekter och fasaden utformas
som diskreta, abstrakta flaggor från hela världen. Det internationella temat går igen i skärmtaket som ska välkomna hotellgäster och ge resenärer skydd för vädret. Byggstart är planerad
till 2018 med inflyttning 2020.
NY JÄRNVÄG ÖKAR PENDLINGSMÖJLIGHETER

En sex mil lång dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Borås
och Göteborg är planerad. Den nya järnvägen kommer att
passera i en tunnel under Göteborg Landvetter Airport. Från en
ny underjordisk station kommer resenärerna direkt kunna ta sig
till avgångs- och ankomsthallarna via hiss eller rulltrappor.
Med en järnvägsanslutning till flygplatsen kan vi knyta ihop
den lokala kollektivtrafiken med den nationella och internationella för en snabb och smidig resa, förklarar Helena Wiberg,
chef för Göteborg Landvetter Airports verksamhetsutveckling.
Resan till och från flygplatsen blir snabbare, enklare, bekvämare
och grönare för både medarbetare och resenärer. Vi behöver en
väsentligt förbättrad kollektivtrafik – flygplatsen är ett mindre
samhälle med 100 företag som behöver goda kommunikationer.
En förutsättning för den nya järnvägen mellan Göteborg och
Borås är Västlänken, en cirka åtta kilometer lång pendeltågs-
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förbindelse genom Göteborg, till största delen i tunnel. Med
Västlänken skapas kapacitet i Göteborg för den nya tågtrafiken.
FÖRSTÄRKNING OCH UTBYGGNAD AV INFRASTRUKTUR

Hela expansionen kommer naturligtvis innebära en avsevärd
ökning av trafiken till, från och inom flygplatsen. Det så
kallade Flygplatsmotet vid riksväg 40 utgör en extra känslig
punkt eftersom det är den enda anslutningen för den allmänna
trafiken till och från Göteborg Landvetter Airport. Vägnätet
inom programområdet behöver därför förstärkas.
Under 2017 inledde Svevia på uppdrag av Swedavia bygget
av en ny bro över Flygplatsvägen för att skapa ett effektivt
transportflöde till och från flygplatsen.
Bron kommer genom sin utformning och materialval att
skapa en ellipsformad portal, som särskilt i kvällsbelysning
kommer att förstärka intrycket av att vara på väg. Materialvalen
i bron domineras av släta betongytor och svart diabas. Hållbarhet över tid är ett genomgående tema i projektet vad gäller
materialval, funktion och drift. Under hösten 2017 beräknas
bron stå klar.
– Det är extra kul att Svevia ska bygga det som blir porten till
flygplatsen och en viktig del i utvecklingen för hela området. Vi
känner oss inspirerade. Det ska bli roligt att förverkliga en viktig
del i Swedavias planer för nya Göteborg Landvetter Airport.
säger Anna-Karin Wärn, arbetschef i Svevia.
Text: Josabeth Sahlénius, kommunikatör externa relationer, Swedavia
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Framtida Örnsro Trästad i Örebro. Illustration: Slättö förvaltning/CF Møller

Så fungerar
Örebromodellen
STADSBYGGNAD 3 · 2017
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Örnsro Trästad vid Svartån. Illustration: Slättö förvaltning/CF Møller

Det pratas mycket om Örebromodellen. Anledningarna till det är flera. En anledning är att vi själva
gärna pratar om modellen när vi får möjlighet. Det gör vi för att vi vill nyansera bostadsdebatten
på den nationella arenan och för att vi vill påverka utvecklingen av vår egen kommun och övriga
Sverige i en positiv riktning.
Det har länge funnits ett stort fokus i den nationella debatten
på bostadsbyggandet i storstäder och på det som inte fungerar.
Samtidigt finns det andra kommuner, som till exempel Örebro,
som har modeller som fungerar och som ser till att kommunal
mark blir bebyggd. Dessa exempel är viktiga att lyfta fram.
Örebro är en stad som i dag växer med cirka 2000 invånare
per år. Det är en rolig utmaning men det är också en utmaning
som ställer stora krav på kommunen, från såväl politik som
medborgare, på att vi ska klara av att planera och bygga för
befolkningstillväxten. År 2016 färdigställdes drygt 2 100 nya
bostäder och vi ser i dag att vi har lyckats bra de senaste åren
med att få upp utbudet i nivå med efterfrågan.
ÖREBROMODELLEN

Det som möjliggör denna tillväxt utan bostadsbrist är dels
högkonjunktur och dels hur vi arbetar. Det som i dag kallas
Örebromodellen är ett sätt att arbeta som egentligen har
funnits i kommunen sedan 1990-talet i sin grundutformning.
För projekt på kommunal mark detaljplanerar vi först och när
detaljplanen är antagen i nämnd och har vunnit Laga kraft
introducerar vi marken till marknaden.
Vi har flexibla markanvisningsregler som gör det möjligt för
oss att välja relativt fritt hur vi anvisar marken. Vi tecknar en
förstudie med en enda aktör och aktören lämnar sedan in ett
förslag på vad de vill bygga. När vi är överens om förslaget
tecknar vi ett så kallat reservationsavtal där vi förbinder oss att
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sälja marken och de förbinder sig att bygga det vi har kommit
överens om. Först när bygglovet har godkänts och bygget har
påbörjats sker försäljningen. Vi har fasta markpriser och
arbetar inte med anbudsförfaranden.
ENKLA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR

Det finns ett antal viktiga grundförutsättningar för att den här
modellen ska fungera. Som i de flesta välfungerande modeller
är dessa förutsättningar relativt enkla på pappret. Avgörande i
vårt fall är vårt markinnehav. Det är den mark vi själva äger
som vi har möjlighet att arbeta proaktivt med. En strategisk
markpolitik över tid är därför en av byggstenarna.
En annan förutsättning är att det finns ett förtroende mellan
politik och tjänstemän. Vår modell bygger på en långtgående
delegation där en plan med standardförfarande bara behöver
passera nämnd en gång för beslut – vid antagande. I gengäld
har vi byggt upp en organisation kring täta beredningar och
avstämningar. Detta är någonting som har utvecklats de senare
åren och en av de komponenter i modellen som har gjort att vi
har börjat se ordentliga resultat.
För att kunna skapa en sådan relation behöver både ledande
politiker och tjänstemän se vinningen i arbetssättet och kunna
lita på varandra och att det kommer att fungera. Det kräver
också förändringsvilja, nyfikenhet och ett stort mått av samarbete mellan såväl politiker och kommunledning samt mellan
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Örebromodellen säkrar bostadsproduktionen. Foto: Susanne Flink

kommunens alla olika funktioner som översiktlig planering,
detaljplanering, markpolitik, exploatering och genomförande.
EN STABIL GRUND SKAPAR MÖJLIGHETER

Med Örebromodellen som en stabil grund skapas möjligheter
till utveckling på olika sätt. Vi har under de senaste åren säkrat
att det produceras bostäder. Därmed kan vi gå vidare och
nyttja våra arbetssätt för att stimulera nya lösningar, med fokus
på till exempel gestaltning eller bostäder för alla grupper i
samhället. En av de idéer som har fötts inom modellen är
projektet ”Vi ger Arkitekten makten”. I det projektet markanvisar
vi direkt till en arkitekt istället för till ett byggbolag. Arkitekten
ansvarar sedan för att knyta en exploatör till sig och sin idé. Det
projektet hade inte varit möjligt utan Örebromodellens flexibilitet
och inarbetade sätt att göra flexibla planer först och därefter sälja
mark. Projektet syftar inte till fler och snabbare bostäder eller
lokaler utan snarare till att vända på perspektiven och lyfta
arkitektens roll i kvaliteten på det som byggs.
En annan möjlighet inom modellen som inte får glömmas bort
är den dialog som öppnas upp när vi som kommun tillsammans
med en aktör bollar förslag. Som kommun får vi ju inte ställa
tekniska särkrav på det som byggs men som markägare har vi en
god möjlighet att förhandla om vi bjuder in till dialog och är bra
på att förmedla vilka värden vi tycker är viktiga.
Så gjorde vi exempelvis i projektet Södra Ladugårdsängen där vi
skrev ett gediget kvalitetsprogram för området innan vi bjöd in
aktörer att anmäla intresse om att få bygga just där utifrån de
idéer vi hade om ett grönt, bilfritt och hållbart område. Intresset
var oerhört stort och via gemensamma förstudier där flera
byggaktörer fick sitta i samma rum och diskutera gemensamma
lösningar i kvarteren stärktes både förståelsen för varandras
förutsättningar och kvaliteten i det som byggs.
Att fokus i den nationella debatten länge har legat på
bostadsbristen och på vad som inte fungerar i större städer är

tydligt. Vi ser dock med glädje att bostadsdebatten börjar
breddas. Det handlar inte längre bara om det antal bostäder
som saknas och hur lång tid det tar att ta fram detaljplaner på
vissa ställen.
ÖREBROMODELLEN 2.0 OCH FRAMTIDEN

Det Sveriges kommuner står inför parallellt med problemet att
få fram fler bostäder är frågan om hur vi får till bostäder som
människor har råd med. Vi står också inför utmaningen att i
högre grad få till byggnationer som är klimatsmarta och
långsiktigt hållbara. Inom gällande lagstiftning har dock
kommunerna delvis begränsade möjligheter att styra många
av de här frågorna.
Men kommunerna kan inte vänta. Vi kan inte vänta.
Utmaningarna finns här redan idag och de ökar. Örebro
kommun har, dels via det kommunala bostadsbolaget Öbo och
dels via arbetet med markanvisningar sökt efter sätt att sänka
boendekostnaderna för en andel av de nybyggda bostäderna.
Öbo har tagit fram en modell med hyresrabatt som drar nytta
av det låga realränteläget under 10 år.
Stadsbyggnadskontoret har i sin tur tagit initiativ till
förändrade markanvisningsregler som gör att vissa tomter
kunna villkoras för hus med lägre hyror. Kommunen kommer
också kunna hyra eller köpa upp till 20 procent av de hyreslägenheter eller bostadsrätter som byggs. Detta är en del av
Örebromodellen 2.0. Det vill säga hur vi använder en stabil
grund för vidare utveckling.
Dessa två åtgärder är långt ifrån en total lösning på problemet
med bristen på överkomliga bostäder och social hållbarhet, men
de är två försök från Örebro kommun att bidra. Vi hoppas att
det ska kunna fungera som en dörröppnare till en diskussion
med statliga aktörer, andra kommuner och till ett positivt
lärande samt på sikt till en hållbarare samhällsutveckling.
Text: Ulrika K Jansson, tf. stadsbyggnadschef, Örebro kommun
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Kommunerna
och översiktsplaneringen
Det finns en oroväckande tendens i de stora och växande
kommunerna att planeringen utformas på byggföretagens och
entreprenörernas villkor. I takt med deras pockande kritik mot
regelverken så försämras alltför ofta grundläggande boendekvaliteter som tillgång till ljus och ordentliga utemiljöer,
samtidigt som kulturhistoriska miljöer och grundläggande
naturvärden naggas i kanten. Exploateringsintressena har länge
tillåtits dominera på den samplanerade stadens och de goda
livsmiljöernas bekostnad. Höga hus kastar i många nybyggnadsprojekt sin slagskugga över omkringliggande bebyggelse.
Trånga innergårdar innebär att solljus inte når ned till balkonger och gårdar. Det går ut över barnens och de gamlas utemiljö.
NY SYN PÅ EXPLOATÖRER

Detta kommer inte minst till uttryck i den översiktliga
planeringen vars uppgift är att värna sådana kvaliteter och att
slå vakt om riksintressena.
Bestämmelser om översiktlig planering infördes i Sverige i
Byggnadslagen och Byggnadsstadgan första gången 1947.
Kommunerna var tveksamma till att utnyttja Generalplaneinstitutet. De var rädda för att exploatörerna skulle kunna
utnyttja kunskapen om hur kommunerna tänkte sig utvecklingen för att sko sig själva på exploateringsvinster och
markvärdestegring. Med PBL som infördes 1987 blev översiktsplanering obligatoriskt.
Idag uppvisar i många fall kommunerna en motsatt
hållning. Från att tidigare ha velat motverka inflytandet för
exploateringsintressenterna låter alltför många kommuner idag
exploateringsintressena bestämma inriktningen och även
formulera villkoren genom att stå för en stor del av planeringen. Ett tydligt exempel är Stockholms stad, som under
senhösten sände ut sitt förslag till ny Översiktsplan på remiss.
Samfundet Sankt Erik har, i likhet med ett stort antal remissinstanser, rest allvarliga invändningar. Förslaget är alldeles för
allmänt hållet. Inga styrinstrument redovisas. Kartorna som
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borde redovisa de konkreta ambitionerna inom stadsdelarna är
tomma på innehåll. Den byggnadsordning som infördes med
ÖP99 för att vårda de olika stadsbyggnadskaraktärerna i
Stockholm saknas trots att staden arbetat med den under en
längre tid.
DISKUSSION SAKNAS

I Stockholms City aviseras i översiktsplaneförslaget flera
oacceptabla påbyggnader och en uppjäsning av hushöjderna i
strid med riksintresset Stockholms innerstad. De nio tyngdpunkterna i gällande översiktsplan reduceras till tre fokusområden i ytterstaden som innehåller delar med stora kulturhistoriska värden. Det saknas för stadens olika stadsdelar en
diskussion om hur attraktiva miljöer ska värnas och befintliga
värden vidareutvecklas. Vi ser en stor risk att de landskapsrelaterade och kulturhistoriska värdena runt om i staden inte beaktas i avvägningen mellan olika intressen och att okänsliga
rivningar kommer tillbaka. Formuleringen ”stora/mycket stora
utvecklingsmöjligheter” återkommer i stadsdel efter stadsdel.
Inriktningen är klart uttalad att ”näringslivets behov ska
beaktas i all planering”. Vi konstaterar att det nu aktuella
förslaget till översiktsplan inte kan karaktäriseras på annat sätt
än som nyliberalt, med en markanvändning på exploatörernas
villkor och där våra värdefullaste tillgångar bjuds ut på marknaden. Övriga kommuner i Stockholms län blir lidande. Det
finns gott om redan färdiga detaljplaner i mindre centrala
lägen som ingen vill bygga på. Det leder till färre bostäder där
och försvårar för grannkommunerna att utveckla sina regionala centrum. Risken är stor att segregationen förvärras när fokus
fortsätter att ligga på Stockholms City, innerstaden och de
mest centrala delarna av ytterstaden.
Ett oroväckande fenomen är att det är offentliga och
halvoffentliga organ som står för mycket av den okänsliga
exploateringen. Ett exempel är Sveriges kommuner och
landsting, SKL som köpt granntomten till hotell Sheraton och
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Det finns en oroväckande tendens i de stora och växande
kommunerna att planeringen utformas på byggföretagens
och entreprenörernas villkor.

planerar att riva den befintliga byggnaden för att istället bygga
en ny som är väsentligt högre samtidigt som den tar en del av
gatuutrymmet i anspråk. Ett annat exempel är försäkringsbolaget Länsförsäkringar som fått Stockholms stads tillstånd att
riva en unik kulturminnesmärkt byggnad från 1870-talet, en
av de få som finns kvar från den tiden, som är utformad som
ett italienskt renässanspalats och som älskas av stockholmarna.
Ett tredje exempel är Pensionsbolaget AMF som fått stadens
tillstånd att riva den bara några decennier gamla Gallerian på
Hamngatan mittemot NK och att jäsa upp den. Allt i strid
med riksintresset Stockholms innerstad.
BRIST PÅ VILJA

En översiktsplan ska enligt PBL vara ett stöd för, och ge
vägledning om, hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras. Samrådsförslaget duger inte som översiktsplan. Det
lever inte upp till PBL:s krav. Viktig konkretisering saknas på
stadsdelsnivå, liksom nödvändigt underlagsmaterial som den
utlovade byggnadsordningen. Det är oroväckande med den
tydliga bristen på vilja att styra stadsutvecklingen och den
uttalade tilltron till marknadskrafterna. Alla aktörer behöver
regler som är tydliga och som ger vägledning i arbetet med att
utveckla Stockholms skönhet och att motverka segregationen.
En tydlig policy från stadens sida är en viktig förutsättning för
att Stockholm ska kunna fortsätta att växa på ett sätt som
bidrar till ökad kvalitet i byggandet, förbättrar livsmiljön och
stärker hela stadens attraktivitet.
Städerna måste höja ambitionsnivån i översiktsplaneringen
och styra utvecklingen. Tidigare epoker, inte minst i Stockholm, har visat att det går att bygga mycket och bra med en
genomtänkt planering från helhet till detalj. Områdesplaner
ska föregå markanvisningarna och i just Stockholm måste
byggnadsordningen ges högsta status och giltighet. Staden
måste utarbeta områdesplaner med utgångspunkt i en hög och
jämn standard i värdebeskrivningarna. De nio tyngdpunkter-

na i gällande översiktsplan bör behållas och stadsutvecklingen
styras till en rikare och mer blandad stadsmiljö. Kulturmiljövärdena är en resurs som måste tas tillvara. Konkreta planeringsunderlag för ett sammanhängande system av offentliga
rum, parker, naturmark och strandstråk måste utarbetas
parallellt med de nya områdesplanerna.
Ett samrådsförslag som är så svepande som Stockholms
förslag till Översiktsplan blir i praktiken omöjligt för medborgarna att förstå effekten av. Det undergräver legitimiteten
för planeringen med en sådan brist på transparens och strider
mot PBLs krav på medborgardialog. Den fråga som inställer
sig är om vagheten är medvetet gjord för att slippa protester?
I så fall riskerar man att möta kraftfulla motreaktioner när
projekten väl ska genomföras och att skapa onödig misstro,
låsningar och tidsutdräkter.
All erfarenhet visar att öppenhet och seriös dialog redan från
tidiga skeden leder till färre protester och färre överklaganden.
Då blir planerna snabbare genomförda än annars. Det är dags
för kommunalpolitikerna att inse det. Dagens medborgare
finner sig inte att bli överkörda genom auktoritära processer.
Grundlagen utgår från jämlikhetsprincipen, om alla människors lika värde. Där finns tydliga krav på likhet inför lagen och
att beslut inte ska fattas på godtyckliga grunder. Risken blir
stor att bara de som har resurser får komma till tals ifall
ordnad och transparent dialog riktad till alla saknas. I
Stockholm är detta en realitet idag. Det är dags för kommunerna att bryta det mönstret. Respekten för byggnadslagstiftningen, med PBL och Miljöbalken, måste återupprättas. Den
är inrättad för att säkra kvaliteten och skönheten i den byggda
miljön – för alla.
Monica Andersson, fil dr, universitetslektor i Statsvetenskap,
ordförande Samfundet S:t Erik, fd fastighets- och stadsbyggnadsoch miljöborgarråd i Stockholm
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FAKTA PLANPROCESSEN FÖR
KARLASTADEN:
•
•
•
•
•
•
•

Arkitekttävling januari 2014
Planbesked oktober 2014
Planstart april 2015
Beslut om samråd (BN) januari 2016
Beslut om granskning (BN) februari 2017
Samråd februari 2016 – mars 2016
Granskning februari 2017 – mars 2017

Karlatornet planeras bli högst i Norden. Illustration: Karlastaden
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Karlatornet – en utmaning
i både idé och teknik
Oavsett var i världen man bygger en 240-meters skyskrapa innebär det självklart en
rad utmaningar. Att göra det i Göteborg är en utmaning i sig.
Första skyskrapan som nådde en höjd av 240 meter, Woolworth
Building, byggdes i New York för lite mer än 100 år sedan. Idag
byggs det högt på otaliga platser, inte bara på Manhattan. Just
nu byggs det cirka 300 skyskrapor runt om på jorden som är
cirka 240 meter eller högre (The Global Tall Building Database).
Att bygga på höjden är varken nytt, omodernt eller särskilt
ifrågasatt på de flesta håll där skyskrapor reser sig.
Att presentera idén om en skyskrapa i en stad där den högsta
byggnaden når 29 våningar och 100 meter (Gothia Towers) är
ingen självklarhet. Det fick Ola Serneke erfara när han vid en
träff i Älvrummet i Göteborg 2007 första gången presenterade
planerna för Karlastaden.
– Min idé då var att det skulle vara ett hus med 35-40
våningar ungefär. Det är inte Dubai det här, sa de och skrattade,
berättar Ola.
Vad tänkte du då?
– För någon sekund tänkte jag nog att, det här kommer inte
att gå, vi har för många emot oss. Men det vände snabbt till att:
nu jäklar ska jag visa dem!
Enligt Ola Sernekes egen uppfattning var ett avgörande
ögonblick när staden, Älvstranden Utvecklings AB, Sveriges
Arkitekter och hans eget företag under 2013 planerade en
arkitekttävling kring fastigheten vid Karlavagnsgatan.
– Det var då det kändes som att de tog det här på allvar, berättar
han. Då såg de också att arenan på Kviberg började växa upp.
För den som har visionära idéer är omvärldens förtroende en
avgörande utmaning. Särskilt om man är en relativt ny aktör på

marknaden. Multiarenan på Kviberg, ett annat ifrågasatt
jätteprojekt från Ola Serneke, var enligt honom själv en
bidragande orsak till att planerna på Karlastaden accepterades
och tog konkreta former i stadens planering.
– Överhuvudtaget så har marknaden fattat att det funkar
att bygga höghus. Det är lite så det har varit med både arenaoch höghusfrågan, ingen vågar bygga arenor och ingen
vågar bygga höghus för man hänvisar till Friends Arena och
Turning Torso. Projekt som har skapat ett motstånd, för att
det har gjorts felaktigheter, säger han.
Mark- och exploateringsfrågorna utgjorde en annan
utmaning i planerna för Karlastaden. Omkringliggande
verksamheter till den först förvärvade fastigheten, som till
exempel en bensinmack och en förzinkningsanläggning, gjorde
att Ola Serneke fick göra ytterligare markförvärv. När han av
plankontoret fick veta att den lämpliga platsen för ett eventuellt högt hus inte låg på den mark han köpt utan på en plats
där kommunen ägde marken, fick han även förvärva den.
Efter en lång förankringsprocess hos olika instanser i
Göteborgs stad, en avgjord arkitekttävling, alla nödvändiga
markinnehav på plats och en lång rad utredningar kring allt
från geoteknik till social- och barnkonsekvensanalys, har nu
planarbetet för Karlastaden haft sin gång under några år.
– Det har tagit lång tid, men så är det ju också ett stort
projekt. 2004 sa jag att det tar tio år, det kommer att ta minst
15 år. Så enkelt är det, säger Ola Serneke.
Text: Johan Live, pressansvarig Serneke Group

TEKNISKA UTMANINGAR FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN
Trots att det är en del steg kvar i planprocessen och innan spaden sätts i
marken, finns en organisation på plats ute vid Karlavagnsgatan med ett
30-tal medarbetare. Planering och projektering för bygget av Karlatornet är i
full gång. För även om byggen av skyskrapor är vardagsmat globalt sett så är
de tekniska utmaningarna i att bygga ett 240 meter högt hus givetvis stora
och tekniken relativt ny i Sverige.
Allt från grund till fasad måste klara påfrestningar utöver det vanliga. De
tekniska lösningarna för att klara trycket från bland annat vindförhållandena
är extrema. Till exempel så ska 58 stycken så kallade grävpålar bära upp
Karlatornet. Varje påle är 50 meter lång och två meter i diameter. Varje påle
fylls sedan med 150 kubikmeter betong.
Ovanpå pålar och en fyra meter tjock bottenplatta ska Karlatornets

stomme resa sig. Betongkärnan i stommen, med trapphus och hisschakt, är
en 14 gånger 12 meter stor rektangel med väggar som är 1,4 meter tjocka
längst ned och 40 cm högst upp. Sannolikt kommer man att använda en så
kallad klätterform i gjutningsarbetet, där betong pumpas upp i ett rör och
ner i formar som hänger i en smideskonstruktion och lyfts med hydraulik.
Det minimerar behovet av kranar, vilket är en fördel med hänsyn till vinden
på höga höjder.
Vinden ställer också höga krav på fasadens täthet. Karlatornets fasad
kommer att utgöras av glas och materialet GRC, Glass Reinforced Concrete,
som består av cement blandat med glasfiber. Det så kallade U-värdet, som
anger hur god isolering en byggnadsdel har, kommer att på Karlatornet vara
bland de lägsta i världen jämfört med fasader i liknande storlek och system.
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Karlastaden bygger
tätt på höjden
Karlastaden med Karlatornet på Lindholmen i Göteborg är ett av Sveriges mest uppmärksammade
och spektakulära byggprojekt. Med sina 240 meter och 72 våningar blir Karlatornet Nordens
högsta byggnad.
Historien om Karlastaden och Karlatornet tar sin början 2004
då Ola Serneke köper sin första fastighet på Lindholmen på
Hisingen för åtta miljoner kronor. Byggentreprenören från
Alingsås, som bara två år tidigare startat sitt företag SEFA
(som senare ska byta namn till Serneke), ser potentialen i
området, köper ytterligare några fastigheter och funderar på
hur han ska utveckla området långsiktigt. Tankarna på ett
högt hus fanns med redan från början.
– Jag insåg till slut att ska det bli en hållbar miljö, både för
personer som ska bo men även för bolagen som ska verka där
så måste man ha en hög täthet. Det var det som genomsyrade
hela tänket, att vi måste göra någonting som dels drar folk
utifrån men också att det finns tillräckligt med folk för att man
ska kunna ha barer, restauranger och kontorsytor, berättar Ola.
Filosofin att bygga tätt genom att bygga högt utmynnade
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2013 i en arkitekttävling, i samråd med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Älvstranden Utveckling AB, där den
slutliga planen för Karlastaden tog sin form. 57 arkitektkontor
anmälde intresse för att vara med och bland dem valdes fem
slutliga tävlande ut. Till sist var det den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owens & Merrill (SOM), med bland annat
Sears Tower i Chicago och Burj Khalifa i Dubai på meritlistan, som tog hem segern med sitt förslag för Karlatornet.
Juryns motivering löd:
”Ett identitetsskapande förslag som tar ett smart helhetsgrepp om både skyskrapa och stadsmiljö. Förslaget integrerar
närmiljön till en helhet som ger möjlighet till en levande
stadsmiljö. Skyskrapans tydliga identitet ger karaktär och
vitalitet till Lindholmen och blir Göteborgs nya landmärke
och stolthet.”.
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FAKTA KARLASTADEN OCH KARLATORNET
Ägare: Serneke och NREP bildar för ändamålet ett
hälftenägt joint venture-bolag, Karlastaden Utveckling
AB (KSU), som utvecklar bostäder och kommersiella
fastigheter i den nya stadsdelen. Vissa byggrätter säljs
vidare, i dagsläget har Hemsö och Dicksonska Stiftelsen
förvärvat två byggrätter
i Karlastaden.
Beräknad omsättning: 10 miljarder kronor över 5–6 år.
Storlek: markyta cirka 32 000 kvadratmeter och består
av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service.
Cirka 2 000 bostäder på 200 000 kvadratmeter samt 70
000 kvadratmeter kommersiell yta.
Karlatornet:
– Höjd: 240 meter
– 72 våningar
– 590 lägenheter
Karlastaden planeras som åtta kvarter med hög täthet.

SOM:s samarbetspartner, den danska arkitektbyrån
Enthasis, står för planläggningen av Karlastaden.
STORT INTRESSE FÖR ATT BO I KARLATORNET

Karlastaden består av åtta kvarter på en yta om 32 000
kvadratmeter. Tillsammans ska de utgöra en förtätad blandstad med 2 000 lägenheter på 200 000 kvadratmeter, både
hyres- och bostadsrätter, samt kommersiell yta om cirka 70
000 kvadratmeter i form av bland annat hotell, restauranger,
kontor och butiker. Skolor, förskolor och vårdcentral ska också
rymmas i stadsdelen.
Karlatornet blir med sina 72 våningar och 240 meter
Nordens högsta byggnad. (Turning Torso, i dag Nordens
högsta hus, är 190 meter). I byggnaden kommer det att finnas
590 lägenheter i varierande storlekar, från 1:or på 25 kvadrat

meter till 5:or på 190 kvadratmeter.
Intresset för att bo i Karlatornet har varit enormt och
omkring 14 000 personer har anmält sig för att få möjlighet
att köpa en bostad. I Karlatornet kommer det också att
rymmas ett hotell om cirka 20 000 kvadratmeter samt en
skybar och en utsiktsplats öppen för allmänheten.
Hela Karlastaden certifieras i BREEAM Communities,
vilket innebär att man förutom de nya byggnaderna även
måste hantera omkringliggande bebyggelse, trafik och
näringsliv ur ett hållbarhetsperspektiv.
Text: Johan Live, pressansvarig Serneke Group
Bilder: Karlastaden
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Berlins skyline kommer att förändras. Tyska huvudstaden bygger 12 nya bostadsområden. Foto: LaLeila5

Berlin bygger tolv
nya bostadsområden
De projektansvariga administratörerna och
Berlin planerar att bygga tolv nya stora bostadsomplanerarna säger sig vilja undvika monoton urbanism
råden i olika delar av staden.
i form av betongkolosser med upp till 20 våningar,
– Där ska det skapas lägenheter för drygt 100 000
som staden ”har nog av” från östtyska tiden, som
människor, säger Berlins stadsbyggnadsminister,
statssekreteraren uttrycker sig.
Andreas Geisel.
Stadsbyggnadsminister Geisel betonar också
Detta har blivit nödvändigt på grund av det stora
Berlins stadsbyggnadsantalet invandrare och flyktingar, som kom till den minister, Andreas Geisel. vikten av att tillhandahålla mark för kommersiellt
Foto: SPD, Berlin
bruk i de nya komplexen.
tyska huvudstaden under senaste året.Enligt Geisel
– Det ska inte bara bli lokala bagerier. Även
kommer befolkningen att växa ytterligare under
kontor, olika tjänsteföretag, specialiserade verkstäder eller
närmaste tio åren från 3,5 till omkring fyra miljoner. De nya
konst och kultur måste också, så att säga, få bosätta sig där,
stadsdelarna som kommer att byggas, kommer att få i regel 3
säger han.
000–6 000 lägenheter. Totalt mellan 38 500 och 45 000
Bostadsmarknaden befinner sig i Berlin i ett mycket prekärt
bostäder kommer att byggas.
läge i hela staden sedan flera år. Speciellt gäller det tillgången
– Vår avsikt är att skapa levande stadsdelar, där folk vill bo,
av bostäder till rimliga priser och hyror. Bara en procent av de
arbeta och leva, säger Geisel.
privata fastighetsägarna erbjöd i förra året hyror under fem
euro per kvadratmeter.
STÖRSTA KVARTEREN I HEINERSDORF
Praktiskt taget alla som letade efter en lägenhet under det
Det största bostadsområdet med 6000 lägenheter kommer att
senaste
året fick räkna med en hyra på 8,80 euro per kvadratbyggas i Blankenburg vid Pflasterweg i stadsdelen Heinersdorf.
meter
i
genomsnitt.
Fyra av de nya stadsdelarna planeras i södra utkanten av
Enligt Berlins Avdelning för stadsutveckling måste mellan
Berlin, nämligen i Lichterfelde-Süd, Köpenick, Adlershof och
15
000 och 20 000 nya bostäder byggas varje år för att den
Buckow.
tyska
huvudstaden ska kunna möta den ökande efterfrågan.
Även i norr, till exempel i Buch, vid floden övre Havel och i
Pankow kommer den kommande tiden att präglas av förtätning. Dessutom startar snart två stora byggprojekt i Berlins
centrum. Nya bostäder uppstår i stadskärnan och vid Michelangelo Strasse i Prenzlauer Berg.
De minsta nya kvarteren byggs på de fortfarande öppna
fälten i Buckow, i södra Neukölln.
– De nya stadsdelarna byggs relativt nära Berlin centrum
och de ska kunna absorbera människor från alla samhällsklasser
och åldersgrupper, berättar Engelbert Lütke-Daldrup, statssekreterare för byggande och bostäder i tyska regeringen.
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LIBESKINDS FÖRSTA BOSTADSPROJEKT I STADEN

Praktisk urbanitet i all ära, men det uppstår idag även flera
mer sofistikerade objekt i form av verkliga klenoder i Berlin för
arkitektur- och fastighetsintresserade kretsar. Bland dessa finns
Daniel Libeskinds första bostadsprojekt i Berlin. Denna ytterst
produktiva stjärnarkitekt är ju välkänd i staden för sitt
originella, 15 år gamla och extremt vinklade Judiska museum.
Bostadsprojektet, ett penthouse, som bär namnet Safir
(Sapphir för berlinare) som ligger i hörnet av ett kvarter i
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Världens största museum om Bauhausarkitektur ligger i Berlin. Trots det kommer museet att byggas ut ytterligare för att inrymma ännu fler
högvärdiga utställningar. Foto: Berlins Bauhausmuseum

Berlins stadskärna, utgjorde från
första början en byggnadsteknisk
utmaning för byggföretaget PORR.
Det gällde att placera 73 stycken
en-till-fyrarumslägenheter på en
tomt som mäter mindre än ett halvt
hektar. Huset är snart inflyttningsfärdigt. Vid skrivande stund finns
bara två osålda taklägenheter kvar.
Till sist lyckades Studio Daniel
Libeskind med uppgiften genom att införliva snedställda
väggar och stora kantiga fönster som släpper in massor av
dagsljus och framkallar en känsla av rymd. Designteamet har
också lagt till en dramatisk detalj på taket väl synlig ovanför
fasaden i form av ett dubbelt höjt glastak. Innanför finns en
takvåning med sluttande glasväggar och tillgång till en takterrass med utsikt över staden Berlin.
Den tredimensionella, geometriskt utformade fasaden bär
arkitektens omisskännliga signatur. Försett med ett antal
butiker på bottenvåningen, garage och en gemensam uteplats,
står detta ”uppspelta” bostadskomplex på en tomtmark där
Wulffers järnfabrik en gång stod innan företaget togs ifrån
dess judiska ägare under andra världskriget.
BERLIN BYGGER ETT NYTT BAUHAUSMUSEUM

Världens största museum om Bauhausarkitektur ligger i Berlin.
Trots 700 kvadratmeter utställningsyta och nästan lika mycket
arkivyta har museet blivit för litet.
Bauhaus arkiv samlar arbeten, dokument och litteratur som

har att göra med Bauhaus och gör
dessa tillgängliga för allmänheten.
Allt fler arkitekturintresserade från
hela världen besöker idag Berlin och
därför behöver Bauhausarkivet/museet en ny, betydligt större
byggnad inför 100-årsdagen av
Bauhaus grundande år 1919.
Bauhaus-Archiv grundades i tyska
Darmstadt 1960. Pionjären Walter
Gropius och andra Bauhaus-medarbetare stödde projektet från
första början. Samlingen växte snabbt och man hade tankar
på ett eget museum och Gropius fick en förfrågan om han
kunde överta ritandet av museet. Planerna gällde ett museum
på Rosenhöhe i Darmstadt men slutligen kunde man inte få
igenom projektet i stadsfullmäktige.
Västberlins dåvarande stadsledning var beredd att ställa
mark och pengar för ett museibygge till förfogande. 1971
skapades ett temporärt arkiv i Berlin. Projektet försenades då
man behövde anpassa byggplanerna till området vid Landwehrkanal (Tiergarten) men även på grund av politiska beslut
och ekonomiska aspekter. 1976 lades grundstenen för arkivet
och 1979 stod nybygget klart. Gropius skiss från 1964 återfinns i det karaktäristiska taket men i övrigt finns det inte så
många gemensamma nämnare med det museum som stod
klart. 1997 blev byggnaden byggnadsminnesmärke.
Nu behövs det alltså mera utställningsyta och för det byggs
ett helt nytt museum.
Text: Markku Björkman, frilansjournalist

STADSBYGGNAD 3 · 2017

27

TEMA STADSUTVECKLING

Järnvägsparken vid Rönne å har diskuterats flitigt.

Medborgardialog omformar
stationsområdet i Ängelholm
Fabriksbyggnaderna mittemot stationen i Ängelholm är historia. Där och i kvarteren runtomkring
håller en ny stadsdel på att växa fram med bostäder, handel, service och andra verksamheter.
Ambitionen är hög – området ska bli ett föredöme inte minst när det gäller hållbarhet och grönstruktur.
Det började med sockerbruket som låg på andra sidan gatan
från stationen sett. Det revs på 1990-talet och bostäder
byggdes på platsen. Därefter kom turen till Scans slakteri
bredvid sockerbruksområdet. 2010 blev detta komplex
skopornas rov varefter marksanering genomfördes. Idag
återstår bara en grusgrop.
– Folk har undrat: ”ska det inte hända något på det avrivna
området snart?” Jo, så fort detaljplanearbetet är klart startar ett
nytt bostadsbygge, troligen på hösten 2018. Det kommunala
bostadsbolaget har haft en arkitekt- och entreprenadtävling
som gäller den så kallade Scantomten och en vinnare är
utsedd, säger planchef Helena Östling.
Tomrummet efter fabrikerna har gett stadsplanerarna en
unik möjlighet att forma ett stort stycke av stadsdelen kring
stationen. Området är på knappt 60 hektar och avgränsas
delvis av den slingrande Rönne å mellan stationsområdet och
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Ängelholms centrum. Planerna för stationsområdet innefattar
många olika bitar. Bland kommunens mål för projektet finns
att ”utveckla området till en attraktiv stadsdel med stadsmässig
bebyggelse”; ”skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod kring
stationen”; ”stärka stadsdelens övergripande gatu- och grönstruktur”; ”förbättra och förtydliga kopplingen mellan stad och
hav” samt det övergripande ”skapa en hållbar utveckling”.
Ytterligare ett mål är att stärka förbindelsen mellan stationen
och stadskärnan och göra det tydligt för en nyanländ vid
stationen åt vilket håll centrum ligger.
För att få fram ett så bra underlag som möjligt till kommande detaljplaner inledde kommunen medborgardialoger 2010.
– Vi ville verkligen ta den diskussionen. Det är ett tidskrävande jobb men om vi inte tar hänsyn till Ängelholmsbornas
synpunkter kan vi hamna helt snett, säger Östling och
planarkitekt Anna Hagljung.

TEMA STADSUTVECKLING

Den mest intensiva diskussionen kom att gälla partiet kring
Järnvägsparken vid Rönne å – ett älskat och viktigt område för
invånarna. Här hade kommunen skissat på förslag till bebyggelse i
kanten av parken, framförallt bostäder, med tre olika grader av
exploatering. Ett av syftena med bebyggelsen var att skapa ett
mer sammanhängande gaturum från stationen, över ån och in
längs Järnvägsgatan mot Stortorget.
– Särskilt bland äldre Ängelholmsbor fanns en stark motvilja
mot stora byggnader vid parken. Däremot kunde de tänka sig
en mindre, offentlig byggnad, till exempel ett kafé. Gymnasieklasser vi besökte var mer öppna för bostadsbyggnader. Som
det ser ut nu lutar vi mot en lättare exploateringsgrad, förklarar
Hagljung.
KLART OM DRYGT ETT DECENNIUM

Omvandlingen av stationsområdet beräknas sträcka sig över
det närmaste decenniet, Östling och Hagljung tror att allt kan
vara klart mot slutet av 2020-talet. Detaljplanerna ska utarbetas
successivt i takt med att området exploateras och utvecklas.
Ett annat inslag i arbetet med stationsområdet är ett
pilotprojekt som gäller hållbarhetscertifiering av stadsdelar i
mindre kommuner. Ängelholms kommun har fått pengar från
Delegationen för hållbara städer till ett sådant pilotprojekt.
Budgeten är på cirka 100 000 kronor. Inom ramen för
projektet har kommunen ordnat utbildning, workshops och
hållbarhetsresor för både politiker och tjänstepersoner. På
resorna har man besökt Malmö, Göteborg och Kristianstad för
att studera hur kollegorna på dessa platser har arbetat.
Parallellt med planprogrammet tar kommunen också fram en
särskild värdeplan som ska bidra till att området utvecklas på
ett långsiktigt hållbart sätt.
Värdeplanen har sju olika fokusområden: transporter, miljö,
energi, grönt, mångfald, folkhälsa och identitet. Bland de
många målsättningarna märks: att prioritera gång-, cykeloch kollektivtrafik och att det ska finnas tillgång till bil- och
cykelpooler; att uppmuntra byggherrarna till miljöeffektiva

och energismarta lösningar och att inrätta en hållbar avfallshantering. Viktigt blir också att den nya bebyggelsen varieras
när det gäller storlek, färg och form. Kommunen vill även
utveckla stadens gröna stråk och miljön kring Rönne å, till
exempel Järnvägsparken.
– Ett förslag är att låta landskapsarkitekter jobba med
gestaltning av parken. Att skapa en trappstegsformation i
grässluttningen ner mot ån är en möjlighet vi har diskuterat.
Bryggor kan öka tillgängligheten till vattnet och det kunde
också finnas aktiviteter som kanotuthyrning, säger Östling.
Den stadsodling som finns i Ängelholm idag vill kommunen
ha kvar i området och man vill utforma generationsöverskridande mötesplatser. För folkhälsans skull föreslår man stråk
som inspirerar till rörelse och ren fysisk träning medan
kopplingen mellan staden, den närliggande Kronoskogen och
havet ska förbättras. Ett genomgående drag i värdeplanen är
att i alla delar bygga vidare på den lokala identiteten.
– Som framgår har vi höga ambitioner och vi hoppas så klart
att folk i branschen så småningom ska resa till Ängelholm för
att studera hur vi har jobbat med hållbarhet. Om de gör det
har vi verkligen lyckats, säger Östling.
Östling och Hagljung tar också upp samarbetet med
byggbolagen. För tillfället råder ett högt exploateringstryck, byggherrarna är på hugget när det gäller att sätta spaden i jorden.
– Ibland är det svårt att veta exakt vad som är kommunens
och vad som är byggherrarnas ansvar. Därför är det viktigt
med ett förtroendefullt samarbete så att vi kan uppnå ett
gemensamt mål. En knäckfråga blir hur vi ska bära oss åt för
att bygga småskaligt men ändå utnyttja marken effektivt. Här
ska vi dra nytta av byggherrarnas fackkunskap, säger Helena
Östling.
Text: Lars Edling, frilansjournalist
Illustrationer: Ängelholms kommun

FAKTA FÖRNYELSE AV STATIONSOMRÅDET
I ÄNGELHOLM
Programområdets area: cirka 60 hektar.
Antal bostäder: upp till 1 500 nya bostäder kan byggas.
Andra byggförslag: lokaler för butiker, matställen, kaféer
med mera, ny bussangöring, passage över/under järnväg mot
skog och hav, parkeringshus, cykelparkering, gröna stråk,
eventuell ny förskola.
Planprogram och värdeplan för hållbarhet: väntas bli
godkända under 2017.
Detaljplaner: utarbetas successivt i takt med att området
exploateras.
Allt färdigbyggt: 2027–2030.
Kontaktpersoner: planarkitekt Anna Hagljung, chefsstrateg
samhälle Lena Åström, planchef Helena Östling, stadsarkitekt Pontus Swahn.

Omvandlingen av stationsområdet beräknas vara klart i slutet av 2020-talet.
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Del tre
av tre

Stockholms framtid
är i vågskålen
Ökad bebyggelsetäthet är en naturlig följd av en växande stad. Sedan millennieskiftet är Stockholms
stads inställning ”Bygg staden inåt”. I ett västerländskt perspektiv är befolkningstätheten redan relativt
hög i Stockholms stad. Nu är staden mitt uppe i en historiskt hög befolkningstillväxt och det höga
bostadsmålet saknar tidigare motsvarighet. Det betyder en radikalt tätare stad. I tre delar berättar
Peter Lundevall om Stockholms fortgående förtätning.
Ett paradigmskifte i Stockholms stadsbyggnadshistoria blir
resultatet om rådande befolkningsprognoser och bostadsmål
bli verklighet. Precis som flertalet av stadens tidiga perspektivskiften är det en kraftig befolkningstillväxt som är drivkraften
i förändringar av stadens fysiska kropp. Det har främst varit
invandringen från utlandet men även ett högt födelseöverskott
som de senaste tio åren drivit på befolkningstillväxten. Nettoinflyttningen från övriga landet har varit begränsad. Stockholms svar på den faktiska och prognostiserade befolkningstillväxten är ett bostadsbyggnadsbeting som saknar tidigare
motsvarighet. Under perioden 2010–2030 räknar staden med
att det behöver tillkomma 7 000 bostäder per år. En bostadsbyggnadstakt långt högre i Stockholm än under det hektiska
miljonprogrammet men utifrån helt andra förutsättningar vad
gäller tillgång på mark och bostadsfinansiering. Tillväxten
genererar en dominoeffekt. Det innebär förutom alla bostäder,
hundratals nya skolor, förskolor, livsmedelsbutiker och en rad
nya kontorshus, restauranger, gator och mycket annat. De
flesta är nog för en tillväxt men har sannolikt svårt att föreställa vilken magnitud på förändring nuvarande inriktning
leder till. På endast 20 år är målet att 140 000 nya bostäder ska
tillkomma. En ökning av bostadsbeståndet om 25–30 procent.
Klart står att tillväxten leder till en förvandlad stad.
SVÅRASTE VALET

Behovet av fler bostäder och intresset att skapa stadsliv ställs
allt oftare mot det upplevda värdet av grönska, rekreation och
identitet. Det finns knappast ett svårare val än mellan dessa
mål och värden inom stadens stadsbyggande. Inte minst genom
sammanlänkningar av stadsdelar söker staden, förutom att få
fram fler bostäder, lägga grunden för ett önskat socialt tillstånd.
När olika debattörer argumenterar för att länka samman stadsdelarna utgår de ibland från en retorik om ”isolerade enklaver”
där den mellanliggande grönskan beskrivs som ”barriärer” och
att ”Ö-planeringen” har skapat ett segregerat förortslandskap.
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Stadsplaneraren förväntas ”läka” ihop det som verkar betraktas
som en defekt i den urbana stadsväven. Sådana resonemang
oroar många förortsbor som ser värnandet av grönskan som en
kärnfråga. Det är en vacker kvalitet som är välgörande för
barns och vuxnas hälsa och sinne. Om sammankoppling i
praktiken leder till ett mer integrerat samhälle är det knappast
någon som vet bestämt. Vad man däremot vet är att bortagande
av natur är en irreversibel åtgärd precis som rivandet av den
äldre bebyggelsen en gång var.
I sammanhanget kan det vara skäl att hålla isär rumslig
integration (till exempel sammanbyggda stadsdelar) och
samhällelig integration (till exempel att invandrare integreras
genom arbete, språk och kultur). Det förra leder inte automatiskt till det senare. Stockholm är i mycket redan en promenadvänlig stad och det skulle förvåna om folk plötsligt skulle
vimla mellan stadsdelarna om man byggde igen mellanrummen med bostäder, så enkelt fungerar inte den sociala interaktionen. Ytterstaden har en annan stadsbyggnadsgrammatik,
andra rörelsescheman och upplevelsevärden än den historiska
stenstaden. Enligt Översiktsplan 2010 behöver förändringar
”normalt accepteras om inriktningen för en trygg och levande
stadsmiljö ska kunna nås”. Synen på vardagsgrönskan har
blivit – mer flexibel. I allt större utsträckning tas naturmark i
anspråk för bebyggelse. Det kan konstateras att 2015 ägde cirka
50 procent av nybyggnationen rum på naturmark. Kommer
Mälarlandskapets trovärdighet gå förlorad om systemet av
parker och natur mellan stadsdelarna planeras bort?
Den naturanpassade förortsbebyggelsen från 1930–40- och
50-talen har från 1980-talet kontinuerligt kompletterats och
förtätats. När staden på 1980-talet utarbetade ett riktgivande
program för de halvgamla stadsdelarna från 1930–40- och
50-talen, skulle förnyelsen ”främst tillgodose lokala behov”.
Idag motiveras förtätningar främst utifrån den allmänna
bostadsbristen. Det är viktigt att grundkaraktären respekteras
och det nya läggs till med absolut gehör. Det närvarande

Vy från Kungsträdgården i centrala Stockholm. Foto: Lennart Johansson

landskapet har gett Stockholmsförorten en särskild autenticitet.
De gröna rummen mellan stadsdelarna ingår i en medveten
planerad komposition. Det vilar en form av anspråkslös folkhemskänsla över dessa stadsdelar. En svag urbanitet som aldrig
var tänkt som brusande stadsliv.
Byggherrarnas position förstärks indirekt i tider av höga
politiska volymmål och önskan om kortare planprocesstider.
De privata byggherrarna söker sig i första hand till attraktiva
områden där man kan få hög utväxling framförallt på nya
bostadsrätter. Det privata bostadsbyggandet är ingen filantropisk
verksamhet. Midsommarkransen, Telefonplan, Gröndal och
Aspudden är det nya Södermalm där ”byggherrarna är
överallt”. Drivande för en högre exploatering är också exploateringsnämndens beting att markanvisa ett visst antal bostäder
och leverera in miljardbelopp till stadshuset. Ju fler bostäder ju
högre blir försäljningspriset för marken ämnat för bostadsrätter
och ju högre blir tomträttsavgälden för hyreshusbebyggelsen.
Det är intäkter som behövs också för att finansiera gator, torg,
grönkompensation med mera.
I ett tiotal så kallade tyngdpunkter enligt Översiktsplan
2010 planeras en hög förtätning. Genomförs överdäckningen

av Brommaplans bussterminal torde kvarteret bli ytterstadens
hittills tätast exploaterade. Andra områden med en aldrig
tidigare skala i Ytterstaden och där detaljplaneringen är klar
eller pågår är området vid Telefonplan, pendeltågsstationen vid
Årstaberg och Marievik i Liljeholmen. I en rad projekt ökar
antalet lägenheter genom närmande mellan husen, högre
byggnader och reducerade grönområden. Den högsta exploateringsgraden för ett nybyggt område i Stockholm kommer att
bli Hagastaden (före detta Norra Station). Den planerade
bebyggelsetätheten är ungefär dubbelt så hög som den täta
traditionella kvartersstaden på Malmarna. En starkt bidragande
orsak till denna täthet är de extrema kostnaderna för att däcka
över huvudtrafikleden och det före detta stationsområdet. De
stora framtidsreserverna i huvudstaden får anses vara Bromma
flygplatsområde (Brommaavtalet går ut 2038) och Västberga
terminalområde.
Höghus kan vara ett sätt att öka exploateringen inom en
given yta. Tidigare var punkthusen för bostäder vanligtvis
inte över 10–12 våningar. De relativt få högsta punkthusen
i innerstaden var mellan 18–25 våningar och nyttjades i
huvudsak för kontor. De senaste åren har planförslag med
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betydligt högre hus behandlats av Stadsbyggnadsnämnden.
Vid Telefonplan prövas två torn på 78 respektive 58 våningar
med bostäder och i Hjorthagen var det meningen att ett 56
våningar högt hus skulle byggas men staden har tvingats backa
till cirka 30 våningar på grund av närheten till utsläpp från en
skorsten. Vid Marievik i Liljeholmen har samråd ägt rum
med förslag till flera höga hus varav det högsta var knappt 40
våningar. De planerade dubbeltornen för bostäder i Hagastaden
är också långt högre än den gamla ”Stockholmshöjden”. Det
högsta bostadshuset i Stockholm uppfördes nyligen i Kista
och är cirka 35 våningar högt.
I City pågår en skalförskjutning. Under 1950–60- och
70-talens cityomdaning tilläts enstaka hus bryta av mot den
enhetliga skalan men framförallt ersattes många små bostadsfastigheter av större enheter med kontor, parkeringshus,
varuhus och hotell. Den vilande taknivån bröt inte med vissa
undantag som Hötorgsskraporna, på ett avgörande sätt
Innerstadens höjdskala. City utmålas nu av stadshuset som
”Stockholms mest föränderliga stadsdel”. City-området håller
på att bryta sig ut från Innerstadens övriga skala. Förändringen
har inte skett efter en övergripande plan. På den halvgamla
bebyggelsen läggs ytterligare 2–5 våningar. Mest påtagliga
nybyggnad är Stockholm Waterfront, som i ett av stadens mest
exponerade vattenlägen i närheten av Stadshuset inneburit en
påtaglig ny skala. När vissa hus tillåts bryta sig ur den gamla
skalan fungera det som en inbjudan till andra fastighetsägare
att gå samma väg. Tidningen Fastighetsägaren konstaterade att
”fler fastighetsägare ser möjligheter att bygga på sina fastigheter
runt centralstationen efter att Waterfront officiellt höjde
byggnadsnivån”. Även utanför Cityområdet prövas en allt
högre skala. Trygg Hansas 70-talskontorshus på Kungsholmen
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eller snarare bebyggelsensemble är av stadsmuseum klassad
som en byggnad av byggnadsminnesklass. Här har staden i en
planprocess (ej klar) prövat en påbyggnad motsvarande 4–5
våningar. Precis som Stockholm Waterfront kan det inspirera
närliggande fastighetsägare att låta sina fastigheter följa med
i skalskjutsen uppåt. Rivandet i staden har varit begränsat de
senaste decennierna men allt fler ansökningar har inkommit
till stadsbyggnadskontoret de senaste åren. Ett annat tecken
är förslag att bygga gårdshus eller höja äldre gathus.
När äldre hus tillåts byggas på med flera våningar, som
dessutom ska uttrycka ”sin tid”, uppstår ofta problem.
Stilepoker kolliderar, taklandskapet blir oroligt, gatuljuset
påverkas och omgivande hus förminskas relativt sett. Ibland
talas det om att en glidande höjdskala är en naturlig förändring i Stockholms utveckling. Påståendet är inte självklart.
Vid förra sekelskiftet tilläts sexvåningshus inklusive den så
kallade Kungsvåningen. Inte sällan höjdes husen i gathörnen.
Rumshöjden var högre än dagens och taken högresta. Ofta
fanns höga sockel-våningar vilket förklarar varför moderna
hus om 7–8 våningar ligger i samma härad som de för 100 år
sedan. Kvartersstaden har således ägt en tämligen konstant
siluett i över hundra år. Det är först idag som än högre
byggnader anses lämpliga, framförallt i City. Hur skulle
staden te sig om varje stadsplanerargeneration hävdar den
glidande skalans logik? Återigen är det marknadskrafter som
ser möjligheter att ”förädla” sitt fastighetskapital och återigen
är det staden som är öppna för ”utveckling”. Genom att staden
i City med detaljplanerna dels tillåter en höjning av husen
och dels tydligen ger en uppskjuten markhyra i 20 år, ”hyresrabatt”, får staden anses som en medaktör i den rådande
förändringsivern. Efter bara två politiker- och planerargenerationer så har många glömt demoleringen av City. Det som
underlättar en förnyelse är att 1970–1980-talshusen aldrig
blivit särskilt älskade och de platta taken är ju praktiska för
påbyggnader. De tillkommande fåtaliga bostäderna i projekten får anses som garnering men höjer samtidigt husen
ytterligare. Intressant är vad som kommer att hända på det
centrala spårområdet. De höga kostnaderna för en överdäckning talar för en skala som skapar en urban ryggrad tvärs
emot den tidigare Brunkebergsåsen.
Upprustningen av Malmarnas bostadsbestånd och omvandlingen av hyreslägenheter till bostadsrätter ökade innerstadens
attraktion. Det troliga är att bostadsrätterna på Malmarna
(cirka 70 procent) förstärker den bestående strukturen och
höjdskalan. I början på 1980-talet öppnades det upp för
vindsinredningar och staden bedömde att det var möjligt ”att
bygga en ny stadsdel på taken”. Det talades om cirka 3 000
vindslägenheter. Vindarna kommer fortsatt att inredas men

lingens” obönhörliga kraft. För dem som driver på en stark
en bostadsrättsförening med sitt spridda ägande, initierar
tillväxt är ”not in my backyard” ett inskränkt förhållningssätt
knappas en rivning av det egna bostadshuset. Innerstaden är
som andas opassande själviskhet. Rent generellt har de många
ett riksintresse för kulturminnesvården. I riksintresset ingår
gånger betydande pågående förändringarna inom stadsbyggandet
även stenstadens siluett. Om synen på stenstadens (här
eller de radikala framtidsplanerna inte genererat några systemundantas City) kulturvärden består kan man anta att utbyggatiska eller politiska konsekvenser. Protesterna kan sägas vara
naden av Malmarna är ändlig. Om vissa kontor, före detta
projektbundna. Det är svårt att se ett motsvarande radikalt
skolor med mera, omvandlas till bostadshus och en del
samhällsklimat, som omkring 1970 framkallade en rad
gårdshus tillkommer, ändrar det inte på ett avgörande sätt
stadsdelsvisa byalag som lade sig i planeringen. Ett agerande
denna slutsats. Ökar antalet boende per lägenhet, vindar
som de facto påverkade stadsbyggnadspolitiken under 70-talet.
inreds, kontor avkontoriseras och större lägenheter delas upp,
Även om det kan vara en akademisk fråga i dagens rekordökar boendetätheten i centrala staden men byggnadsmassan
tillväxt så kan frågan ställas om
blir i stort densamma. Det
är svårt att föreställa sig att
Ger riktigt stora städer bättre livskvalitet ett stort och snabbt växande
befolkningsantal är något
parkerna i Innerstaden skulle
och konkurrenskraft än lite mindre?
positivt per definition. Ger
bebyggas men intresse riktas nu
riktigt stora städer bättre livsmot stadens karakteristiska
kvalitet och konkurrenskraft än lite mindre? Internationella
bergsskärningar. Konkreta planer finns att bygga bostäder på
jämförelser ger knappast belägg för att mångmiljonstäder är
flera sådana platser. Får sådana idéer allmänt fäste hotas en
de mest framstående. Istället är det främst halvstora städer som
viktig del av huvudstadens identitet.
Stockholm och Zürich som hamnar högt i olika mätningar.
Inte heller finns ett enkelt samband mellan ett levande urbant
ÄR STÖRRE BÄTTRE?
stadsliv och antalet invånare. Beror stadsmässighet snarare på
Stockholm kan och kommer att växa. Många fler kan bosätta sig
stadens struktur, människors köpkraft och livsstil? Verklighetens
i huvudstaden. I debatten får man ibland intrycket av att
stadsliv är så komplext att det inte finns enkla sanningar.
Stockholm är en glest bebyggd storstad. Det tycks tas som
intäkt för att huvudstaden har möjligheter att förtätas radikalt. Under den starka tillväxtens stjärna har staden effektivt beträtt
Står vi på stabil grund vad gäller Stockholms påstådda gleshet? vägen att exploatera hårdare, att omvandla verksamhetsområden
till stadsmässiga täta områden, att annektera jungfrulig mark
Landytan i Stockholms stad utgör drygt två procent av regionens
samt att bygga tätare och högre. Ibland har högkvalitativa hus
landyta. Samtidigt bor över 40 procent av befolkningen i
och stadsmiljöer tillkommit. När stadsväven tvinnas allt tätare
Stockholms kommun. Jämförs Stockholms stad med Europas
ställs förhoppningarna på en kvalitativ arkitektur, ett hållbart
och Rysslands 50 största städer så är staden den 11:e mest
stadsbyggande och att de minskade ”grönytorna” ska ”utvecktätbefolkade staden (källa: Wikipedia). Stockholm ligger kanske
las”. Problem benämns som ”utmaningar”. I utvärderingen
något förvånande i samma härad som Moskva, London och
mellan volym och kvalitet som behöver ske när man är mitt
Amsterdam men är mer tätbefolkad än Berlin och Rom. Endast
uppe i snabba och många större parallella planprocesser
en stad i USA har en högre befolkningstäthet än Stockholm.
behöver ansvariga vara lyhörda för kritiska signaler. Fysisk
planering rymmer stora möjligheter men för den skull ska man
KONFLIKTEN ÖKAR
inte ha en övertro på vad stadsplanering kan åstadkomma vad
I förslaget till ny översiktsplan som är ute på samråd i inledninggäller bland annat integration. Stadens förtroendevalda och
en av 2017 klargörs tydligt stadens strävan efter ökad täthet för
förvaltningar har ett utsökt stadsbyggnadsarv att förvalta och
att klara bostadsbristen. I en allt tätare stad ökar konflikten
i förädlad form lämna vidare till kommande generationer. En
mellan gammalt och nytt och mellan befintliga invånares
stad som är sin historia och själ trogen är intressant för stockintressen och bostadssökandes behov och önskemål. Allt oftare
holmarna och världen. Politikens uppgift är att balansera olika
kommer behovet av bostäder och tankarna om ökad stadsmäsintressen. Stockholms öde vilar i vågskålen.
sighet och integration att ställas mot grönska, rekreation och
Text: Peter Lundevall, stadsplanerare och författare till bland annat
hemkänsla. Ytterstaden äger en rikedom av stadsbyggnads”Stockholm – den planerade staden” och senast (2015) ”Staden mellan
karaktärer. Mångfalden av både separerade och sammanvävda
rummen – Stockholms stadsbyggnad i brytningstid”. Utgivna på Carlsson
stadsdelar gör det svårt att se en allmän modell för mellanrumBokförlag.
mens framtid. I tider av omfattande bostadsbrist har det funnits
en tendens till skuldbeläggande av de som inte förstår ”utveck-
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NOTISER

Rollen som chef i en kommunal förvaltning respektive
Rollen som ordförande i en kommunal nämnd eller styrelse
Samspelet mellan tjänstemän och politik måste fungera,
för att kommunen ska utvecklas och för att kommunen ska
kunna ta ansvar för sitt uppdrag. Kommuninvånarnas
välfärd är beroende av att kommunen klarar sitt uppdrag.
En förutsättning för detta är de kommunala chefernas/ledarnas och nämndsordförandenas förmåga till samarbete
och gränsdragning.
Detta är viktigare än någonsin i en tid, då det är så stort
fokus på stadsbyggnadsfrågor. Det råder bostadsbrist i de
flesta svenska kommuner. Bostadsbyggande är en del i
stadsbyggande med alla de funktioner och den infrastruktur
som behövs för ett gott liv.
Nästa år är det val i Sverige. Den politiska situationen
med ett eller två starka partier i en kommun blir allt
ovanligare. Förändringstakten är idag större än den varit
tidigare. Det ställer allt högre krav både på den kommunale
chefen/ledaren och på nämnds/styrelseordförande.
Stadsbyggnad är ett brett kunskapsområde och samtidigt en relativt liten sektor i kommunernas stora
ansvarsområde. Vi chefer och ledare inom stadsbyggnad
har ofta mycket olika uppdrag, ansvarsområden, bakgrund
och utbildning. Samtidigt har vi mycket gemensamt och
våra ansvarsområden hänger samman. Föreningen Sveriges

Stadsbyggare har en Chefskommitté, som är tänkt att vara
det forum som samlar chefer och ledare inom stadsbyggnad. Chefskommittén har funnits länge, men fört en mer
eller mindre aktiv tillvaro och varit vilande under många
år. Sedan knappt ett år tillbaka är Chefskommittén åter
livaktig och har för avsikt att blåsa liv i Ledarforum, som
arrangerades i Sigtuna 2013. Den enkätundersökning som
gjordes för något år sedan visar att chefer och ledare inom
stadsbyggnad i kommuner behöver ha ett forum för utbyte
av erfarenheter. Samtidigt har denna grupp kroniskt ont
om tid och prioriterar lätt bort sin egen utveckling.
2017 års Ledarforum har temat samspel inom stadsbyggnad mellan chefer/ledare och nämnds/styrelseordföranden
i kommuner. Upplägget är föredragningar och workshops
samt kommunexempel. Inbjudan riktar sig både till chefer/
ledare och till ordföranden. Tanken är att chefen/ledaren
kommer tillsammans med sin närmaste politiker för det är
bara tillsammans som de klarar sitt uppdrag att utveckla
kommunens stadsbyggnad.
Ledarforum för chefer/ledare och nämnds/styrelseordföranden inom stadsbyggnad planeras i Västerås 12:e och
13:e oktober 2017. Håll utkik efter inbjudan!
Text: Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör Västerås stad

Prenumerera
på Stadsbyggnad
eller bjud en vän på
en prenumeration!

KLARA

2 | 2017

FÄRDIGA
Tema:
STADSMILJÖ
◗ Så utvärderas kvalitet
◗ Låt gräsmattan bli en blomsteräng
◗ Tjänstemannarollen i gungning
STADSBYGGNAD 2 · 2017

Surfa in på www.stadsbyggnad.org/prenumerera
– där kan du klicka dig vidare till ett webbformulär
och teckna en prenumeration.
För 300 kronor (studentpris är 150 kronor) får du
en helårsprenumeration.
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KÖR
Springyrör, 360° självåterställande skyltrörsystem.
Monteras med standardfundament och standardrör.
Krocktestat i 70 km/h och över 700 vikningstester utan
anmärkning. För mer info ring Pekuma på 0370-47 200
eller gå in på www.pekuma.se

KALENDARIUM

FÖRENINGSKALENDARIUM
Årskongress Sveriges Stadsbyggare 2017

18–19 september

Göteborg

Mex-dagarna 2017 – mark & exploatering 2017

7– 8 november

Falun

Kommunala Lantmäteridagarna 2017

22 – 23 november

Stockholm

FÖRENINGSKALENDARIUM, INTERNATIONELLT
IPWEA årskongress och IFME höstmöte

20–23 augusti

Perth, Australien

KTC årskongress och NKS höstmöte

25–27 oktober

Hilleröd, Danmark

IFME:s vårmöte

april/maj 2018

Suva, Fiji

IFME World Congress

26–29 augusti 2018

Kansas City, Missouri, USA

TIDNINGSKALENDARIUM
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 Föreningen Sveriges
Stadsbyggare 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
Föreningen Sveriges Stadsbyggare
118 82 Stockholm

PORTO
BETALT

Visitkortsfolder om
Föreningen Sveriges Stadsbyggare!
Du som vill att föreningen ska få fler medlemmar kan rekvirera fler visitkortsfoldrar
via mejladressen: info@sverigesstadsbyggare.se eller via telefon 08-20 19 85.

Våra hemsidor och soci
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Bli medlem!
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ww w.sverigesstadsbyg
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gare.se
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www.stadsbyggnad.or
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Twitter: @sv_stadsbygg
:
Facebook och LinkedIn
sbyggare
Föreningen Sveriges Stad
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Föreningen
Sveriges Stadsbyggare
118 82 Stockholm
Kansli
Tel: 08−20 19 85
are.se
info@sverigesstadsbygg
Besöksadress:
lm
kho
Hornsgatan 20, Stoc

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

6 | 2016

Svenska KommunalTekniska Föreningen

– din plattform för nätverk, kunskaper
och utveckling.
Föreningen grundades 1902 under namnet
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen.
Vi har i mer än ett sekel gått i bräschen för
att utveckla kommunaltekniken och
stadsbyggandet. Efterhand har synen på
ett hållbart stadsbyggande breddats till
att omfatta mer än de kommunaltekniska
delarna. Namnbytet första januari 2017
speglar detta förändrade fokus.
Vårt mål för dig som medlem är att vi ska
vara det bästa alternativet för nätverkande,
utbildning och professionell utveckling.
Föreningen Sveriges Stadsbyggare har
ett stort kontaktnät, främst genom våra
kommittéer, ett omfattande kurs- och
konferensutbud, en aktiv hemsida och
tidskriften Stadsbyggnad.
Vi är föreningen för planerare, byggare,
förvaltare och utvecklare av ett hållbart
och rättvist samhälle.

Välkommen till
Föreningen Sveriges Stadsbyggare!

53 invik

Tema: KLIMAT

n klimatsmart

◗ Så gör du infrastrukture
◗ Malmö planerar för skyfall
och vatten
◗ Klimatstrategi för eld
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Vi verkar inom kommittéerna:
• Chef • Bygg & Förvaltning • Gata
• Hållbar samhällsbyggnad • Internationella
• Lantmäteri • Mark & Exploatering
• Stadsbyggnad • Trafik

Tidskriften Stadsbyggnad är forum
för dialog och kunskapsspridning.

Kommittéerna är själva naven i
föreningen där mycket av föreningens
arbete planeras och genomförs.
Kommittéerna ansvarar för föreningens
populära utbildningar, arrangerar
studieresor och agerar sakkunniga
inom sina respektive områden.

