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Håller staden
om ryggen.

Våra räcken trivs i alla miljöer där det behövs stabila skydd och avgränsningar.
Luta dig tillbaka och låt räcket CITY hålla dig om ryggen när du väntar på tåget, bussen
eller kanske när du behöver knyta skorna. Läs mer på smekabcitylife.se
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L EDA R E

Infrastruktur = kontakter
I det här numret av Stadsbyggnad är temat infraVisst, vägen dit är inte alltid en dans på rosor –
struktur. Jag frågade min 15-åriga dotter vad hon
alla tampas vi till och från med tighta tidplaner,
tänker på när hon hör ordet ”infrastruktur”. – Tjaaa, sa
resursbrist, störningar, konkurrens om tillgängliga
hon, det är väl järnvägar och transporter och sånt,
medel och så vidare. Och nu skruvas tempot upp
ja kontakter liksom.
ytterligare – fler människor behöver få tak över
Och den slutklämmen har hon ju alldeles rätt i!
huvudet, fler barn och ungdomar ska få plats i
Infrastruktur är förstås ett vitt begrepp, men mycket
förskolor och skolor och fler vuxna måste komma i
av den infrastruktur som vi har i våra kommuner
sysselsättning. Genom hela denna utbyggnadsprohandlar ju faktiskt om kontakter. Fysiska kontakter,
cess går behovet av kommunal infrastruktur som en
i form av cykelbanor och gator, som knyter samman
röd tråd. Om städerna ska kunna växa måste det
staden. Men också
finnas en
mänskliga
"Att se resultatet ute på stan och känna att man kan fungerande
kontakter, som
infrastruktur!
göra skillnad i kommuninvånarnas dagliga liv gör att jag För att klara
möjliggörs på de
känner stolthet och glädje i mitt arbete."
mötesplatser som
denna utmaning
vi skapar.
behöver vi bli fler.
Man skulle kunna säga att gator, kollektivtrafik,
Den personella resursbristen gör sig allt oftare
mötesplatser, it, ledningar etcetera är medel och
påmind och vi märker hur konkurrensen om arbetskontakterna är målet. Kanske kan det vara ett sätt
kraft blir allt hårdare på marknaden. Och här kommer
att förklara vikten av en fungerande kommunal
min 15-åring och andra unga människor in i bilden.
infrastruktur. Ett annat sätt är att beskriva infrastrukVi behöver locka fler ungdomar till utbildningsturen som en av förutsättningarna för ett fungerande
platserna och till de kommunala jobben. Här har
samhälle. Men oavsett hur man väljer att se på saken,
vi stadsbyggare en viktig uppgift att med stolthet
så kan vi väl vara överens om att det är ett viktigt
marknadsföra våra fantastiska jobb.
jobb vi har? Att se resultatet ute på stan och känna
Och vem vill inte vara med och skapa kontakter!
att man kan göra skillnad i kommuninvånarnas
Ingrid Persson Westberg, avdelningschef på gatukontoret
dagliga liv gör att jag känner stolthet och glädje
i Malmö och styrelseledamot i Föreningen Sveriges
i mitt arbete.
Stadsbyggare

N YA M ED L E M M A R
Monica
Thomas
Therese
Marie-Anne
Lukas

4

Andersson
Tengheden
Evertsdotter Staaf
Eriksson
Jonsson

STADSBYGGNAD 5 · 2017

STOCKHOLMS UNIVERSITET
NORRTÄLJE KOMMUN
JÖNKÖPING KOMMUN
LIDKÖPINGS KOMMUN
GÖTEBORGS STAD

Sofia
Ewa
Per
Kristina
Magdalena

Larsson
Christansson
Blomberg
Baärnhielm
Lindfeldt

ÖREBRO KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
ÖREBRO KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN

Ann-Sofi
Angelica
Unnar
Rickard

Sundqvist
Svensson
Kristimannsson
Granath

VÄNERSBORGS KOMMUN
MALMÖ KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN
UPONOR

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Stadsbyggnadsdagarna
2018 i Norrköping
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Sätt redan nu av 14–15 februari för
nästa års Stadsbyggnadsdagar
Förtätningens gränser !
Stadsbyggnadsdagarna riktar sig till Dig som arbetar med eller
är intresserad av stadsplanering, arkitektur, trafik, hållbarhet
och samspelet mellan dessa områden.
Ta chansen att nätverka, träffa de som arbetar med samma frågor
som du själv, lyssna på intressanta föredrag och få ny kunskap.
Här bjuds möjligheter till diskussion och inspiration.

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare
Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Sveriges Stadsarkitektförening och Norrköpings kommun.

Hitta ditt nya jobb!

www.stadsbyggarkarriar.se
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”Största utmaningen är
att bygga städer för alla”

Peter Eriksson, MP, bostads- och digitaliseringsminister, höll ett föredrag på Föreningen Sveriges Stadsbyggares 115:e årskongress.

Peter Eriksson, MP, bostads- och digitaliseringsminister tog sig tid i ett i övrigt mycket hektiskt schema
med bland annat spadtag för Göteborgs stads stora bostadssatsning BoStad2021 till att hålla ett föredrag på Föreningen Sveriges Stadsbyggares 115:e årskongress och därefter ge en intervju för tidskriften
Stadsbyggnad.
Peter Eriksson, vilken är den största utmaningen i bostadssektorn?
– Ja, som jag ser det är det att se till att vi bygger städer för
alla, att vi inte bara bygger för den välbärgade medelklassen
som kan betala för dyra bostadsrätter i centrala delar av
städerna utan att vi ser till att ta fram hyresbostäder både för
studenter och för nyanlända, för hela befolkningen. Det är den
stora utmaningen.
Hur ska man möta den utmaningen?
– Det är därför vi har inrättat investeringsstödet så att man
kan få ett rejält stöd om man ser till att hålla nere hyrorna i 15
års tid när man bygger nya bostäder, men det är också därför
jag jobbar med att driva på för att få ner kostnaderna i
nyproduktion och då är industrialiseringen av bostadsproduktionen rätt så viktig. Att få en ökad andel som tas fram i fabrik,
det ökar produktiviteten, det sänker kostnaderna och gör att vi
kan få fram bostäder till ett lägre pris. Men också andra sätt
att öka konkurrensen är viktigt och där är ju inte minst
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kommunernas arbete med upphandlingar avgörande för hur
man gör det här rent praktiskt, när man lägger ut saker och
ting på upphandling och konkurrensutsätter.
Hur arbetar man långsiktigt och parerar en kommande
lågkonjunktur? Tidigare har byggandet stannat av.
– Sista gången kan man inte riktigt säga var en lågkonjunktur utan det var ju en krasch i hela finansmarknaden som
hände 2008 och det påverkade ju så gott som all industri och
verksamhet och inte minst byggindustrin. Inträffar det sådana
händelser så är det saker som man inte kan påverka så mycket,
men vi behöver en långsiktig planering och det är ju framförallt i kommunerna som man måste jobba så. Vad vi kan göra
från statens sida, det är att stödja – om det skulle bli så då kan
vi ju på olika vis stödja ett fortsatt arbete med att se till att det
finns byggprojekt som drivs på. Så staten kan vara med och
påverka, men det är framför allt kommunerna som måste våga
se långsiktigt på sina projekt och satsningar, som exempelvis
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Peter Eriksson, MP, bostads- och
digitaliseringsminister.

Man kan också tänka sig mera morötter,
att man gynnar kommuner ytterligare om
man håller igång bostadsproduktion
under en svacka i ekonomin.

här i Göteborg då man jobbar med Älvstaden.
Kan man tänka sig någon form av regler som mer eller mindre
tvingar kommuner att hålla en planreserv exempelvis?
– Ja, det kan man tänka. Man kan också tänka sig mera
morötter, att man gynnar kommuner ytterligare om man
håller igång bostadsproduktion under en svacka i ekonomin.
Det tycker jag att man måste vara öppen för.
Hur ser du på allmännyttans roll?
– Jag tycker att i den diskussion som har varit efter de
senaste lagändringarna så har det varit för mycket ensidig
diskussion kring att det ska vara en affärsdrivande verksamhet.
Jag tycker att man måste komma ihåg att meningen med att vi
har allmännyttiga bolag, det är ju faktiskt att det finns en
social och politisk utgångspunkt här. Så att jag tycker att den
bör man hävda kanske lite mer än vad vi har gjort tidigare och
se till att allmännyttan också bidrar till att vi får fram bostäder
till alla och inte bara ser sig själv som vilket annat privat bolag
som helst som är till för att tjäna pengar.
Du har själv sagt att miljö- och hälsoaspekten är viktig. Hur
hållbart är det att bygga i bullerutsatta lägen?
– Jag tycker att man kan göra det om man till exempel ser
till att man bygger så att det finns en skyddad sida också. Då
går det att göra det på ett bra sätt och det blir bra bostäder,
men jag tycker att man ska vara försiktig om det inte går att
skapa en sådan situation.

När det gäller stadens allmänna funktioner, ser man på sina
håll att det byggs bort parker, det byggs på idrottsplatser och det är
svårt att få in skolor centralt placerade i nya stadsdelar. Är det
något som skulle gå att reglera på något sätt?
– Alltså, rent formellt så går det ju att göra. Vi har inget
sådant i pipeline utan jag tror ju att det viktigaste i den frågan
kortsiktigt sett är ju att diskutera och visa att det faktiskt är
viktigt att vi också har grönområden. Jag tror att en viktig
diskussion som kommer är också frågorna kring naturvården
för där har det varit en fråga om att skydda och bevara väldigt
mycket men när vi nu får en allt mer förtätad stadsmiljö så
måste vi också utveckla naturvårdsperspektivet och se hur vi
får in en diversifierad mångfald, biologisk mångfald i staden
även i tätare bostadsområden och hur vi ser till att vi inte bara i
den kommunala marken utan även i kvartersmarken bygger och
utvecklar den på ett sätt som gör att vi får in mångfald och grönytor.
När det gäller bostäder och planering har det varit väldigt
många utredningar och det har tittats på och vänts på väldigt
många olika regler. Finns det ett behov av att ta ett större grepp,
ett helhetsgrepp på alltihop?
– Vi har tagit det nu. Den största utredning som staten
överhuvudtaget gör idag, det är den som handlar om att se över
hela Boverkets byggregler. Så det är en jättestor utredning som
man har ett helhetsperspektiv på. Sedan kan man också tänka
sig att man ser över andra delar ur ett mera långsiktigt
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Konferensdeltagarna på Sveriges Stadsbyggare 2017 fick ta del av en lång rad kunniga föreläsare
på temat Innovativt Stadsbyggande. Läs mer på www.sverigesstadsbyggare.se

perspektiv, men jag tycker att vi har ett ganska heltäckande
perspektiv. Det som det inte händer så mycket kring än så
länge är ju skattesystemet men där får vi hoppas att vi kan
göra saker förhoppningsvis nästa mandatperiod istället.
Där finns det ju tydliga politiska låsningar, men du tror ändå
att det går att komma framåt nästa mandatperiod?
– Ja, det måste man väl ändå hoppas att det går, därför att
det kan vi ju inte se som en naturlag att det måste vara
politiska låsningar i all evighet där.
Då går jag över till din andra portfölj, digitaliseringen. Du
har pratat om digitalisering av planprocesser, hur ser vägen dit
ut i dagsläget?
– Nu har Boverket och Lantmäteriet uppdrag på det här
området. Lantmäteriet är viktigt för de har väldigt mycket av
grunddata som kommer in där och Boverket har fått extra
pengar för att skynda på arbetet med att få fram standarder
och mitt mål är att vi ska kunna först ta fram standarder inom
området och sedan i nästa steg också lagstifta om att alla ska
använda dessa standarder för att det är först då som vi får ut
den stora effekten kostnadsmässigt och också ut till alla
byggherrar och arkitekter för att man ska kunna vara med
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i projekten på ett närmare sätt.
Om vi nu tänker oss en situation med väldigt mycket öppna
samhällsdata, finns det säkerhetsrisker med det också?
– Ja, det är otroligt viktigt att vi också blir bättre på
säkerhetsområdet. Det är absolut så. Det gäller all digitalisering praktiskt taget. Vi har varit lite naiva under lång tid och
behöver säkra upp detta för annars vågar folk i praktiken
kanske inte använda nätet och de möjligheter som finns där.
Intervjun genomfördes i samband med Föreningen Sveriges
Stadsbyggares 115:e årskongress, den första kongressen under
det nya namnet som beslutades på årsmötet 2016 efter alla år
med namnet Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. På
årets årsmöte valdes en ny föreningsstyrelse för 2018, vilket
även innefattade val av ny ordförande, Jan G Nilsson, som
efterträder Bo Bäckström.
Årskongressen hade i övrigt en kunnig skara föredragshållare
som talade på temat Innovativt stadsbyggande utifrån
perspektiven stadsplanering, stadsbyggnadsteknik och
stadsbyggnadsprojekt.
Text och foto: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad
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I HUVUDET PÅ ...

Vänd fokus från
stödverksamhet till
kärnverksamhet
kärnverksamheterna som är till för kommuninnevånarna.
I en uppmärksammad artikel under Debatt i Svenska
Inom stadsbyggandet och kommunaltekniken råder en
Dagbladet 2017-01-29 beskriver professor Göran Arnqvist
ganska stor spridning i olika kommuners engagemang för
hur fel det kan bli när medlen görs till mål i offentlig
att vidareutveckla sina anställda. För att leverera bra
verksamhet. I brist på djup fackkunskap inom kärnverksamheten riskerar fokus i stället att hamna på administrativa produkter inom hemmakommunen krävs att man har en
rutiner, ekonomisystem, informationsverksamhet, komm- god utblick i omvärlden utanför sin egen kommungräns.
Här har Föreningen Sveriges Stadsbyggare en mycket
unikation, möten, upphandlingsrutiner, it-frågor, ledarviktig roll som plattform för nätverk, kunskaper och
skapsutbildningar, beslutsvägar, juridik med mera så att
utveckling. Föreningen grundades 1902 under namnet
själva syftet med verksamheten förbleknar.
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Föreningen
Inom offentlig förvaltning, inklusive många kommuner,
har i mer än ett sekel gått i bräschen för att utveckla
finns således en tendens att prioritera olika stödfunktioner
kommunaltekniken och
framför de egentliga kärnverk"Det är dags för en renässans för
stadsbyggandet.
samheterna, de som utgör
kommunens uppdrag åt
professionalismen inom offentlig sektor." Föreningens mål är att
vara det bästa alternativet för
kommuninnevånarna. Det är
olyckligt om stödfunktioner uppfattas som störfunktioner nätverkande, utbildning och professionell utveckling för
Dig i Din yrkesroll som modern stadsbyggare. Föreningen
av kärnverksamheterna.
anordnar konferenser inom alla olika yrkesroller som
En omfattande rekrytering av ekonomer, jurister,
inkluderas i stadsbyggandet.
beteendevetare, kommunikatörer och human resourceJag har själv under alla år som gatuchef och stadsbyggmanagers skapar en organisatorisk överbyggnad som
nadschef inom Borlänge kommun haft en mycket stor
riskerar tränga undan uppmärksamheten på kärnverksamnytta och trygghet i min yrkesroll genom tillgången till
heternas yrkeskompetens. Detta leder i förlängningen till
erfarenheter och kompetenser hos de kolleger som jag lärt
en olycklig avprofessionalisering av det offentliga Sverige.
känna genom föreningen.
Det är därför angeläget att rekrytera framtida ledare
Min förhoppning är nu att fokus alltmer riktas mot
med framförallt god erfarenhet och yrkeskunskap inom
kärnverksamheternas utveckling och yrkesrollernas
de kärnverksamheter de har att leda.
Det är dags för en renässans för professionalismen inom betydelse inom Sveriges kommuner.
offentlig sektor. Kommunerna bör rikta mer fokus på
Håkan Bergeå, kurs- och konferenssamordnare, Föreningen
utvecklingen av de olika yrkesrollerna inom de olika
Sveriges Stadsbyggare
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Tågresandet ökar i
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Bygget av Botniabanan har, tillsammans
med Norrtåg, en samverkan mellan
landstingen i de fyra nordligaste länen
om den spårburna kollektivtrafiken,
gett goda effekter.
– Botniabanan är en stor hit, en riktig
succé. 1,3 miljoner resor per år inklusive
andra aktörers resandeunderlag. Det är
uppemot 1 miljon fler årligen jämfört
med före banan, då bara nattåg i inlandet
fanns, säger Olle Tiderman, teknisk chef
på Norrtåg AB.
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Hörnefors är en av de nya stationerna längs Botniabanan.

FAKTA/NORRTÅG
Norrtåg AB ägs numera av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region
Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och
beställare av trafiken. Tillsammans med ägarna
bestämmer bolaget på ett övergripande plan hur
och på vilka villkor de olika sträckorna ska trafikeras.
Landstingen/regionerna i de fyra nordligaste
länen är delfinansiärer i Norrtåg. Även staten går
in och delfinansierar Norrtågstrafiken. Merparten
av finansieringen ska dock komma från operatörs
biljettintäkter.
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Coradia Nordic X62 är en av tågmodellerna som används i Norrtågs trafik.
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norr efter satsning
Den spårburna kollektivtrafiken i de nordligaste länen har
andra förutsättningar än övriga delar av Sverige. Stora delar
av inlandet är glest befolkade och samtidigt är spåren, utifrån
persontrafiksperspektiv, inte ändamålsenligt dragna längs den
tätbefolkade kusten. Detta har delvis förändrats i och med
Botniabanan som nu har skapat en kustnära järnväg mellan
Sundsvall och Umeå.
– Befolkningstätheten per kilometer längs Norrlandskusten
är densamma som längs stambanorna i södra delarna av landet,
men med spår längre in i landet så har det tagit för lång tid att
ta tåget, säger Olle Tiderman.
Samtidigt finns det också ett stort behov för godstrafiken,
stora volymer gods från både gruvindustrin och skogsindustrin
konkurrerar om den bristfälliga kapaciteten i järnvägssystemet,
med spår som trafikeringsmässigt slår i kapacitetstaket och
dessutom kan ha sänkt hastighet på grund av renoveringsbehov.
För SJ:s del var dagtåg för persontrafik ingen bra affär norr om
Sundsvall, men bland politiker i norr fanns en önskan om att
utveckla tågtrafiken i Norrland. Redan 1999 inleddes processen
att planera för detta och 2001 bildades Intresseföreningen Norrtåg med politiker från de olika Norrlandslänen som medlemmar.
– Jag har varit aktiv i Norrtågssamarbetet i snart tjugo år,
men det tog tid innan det lossnade, säger Olle Tiderman.
Konflikter mellan politiker från de olika nordliga länen
om var trafiken skulle gå och en segdragen process när SJ:s
dåvarande monopol på fjärrtrafiken skulle utmanas av
länsöverskridande kollektivtrafik gjorde att igångsättandet
drog ut på tiden.
2008 bildades till slut Norrtåg AB och planering av
kommande trafikupplägg kunde starta.
Den 28 augusti 2010 invigdes Botniabanan och Norrtåg
kunde starta trafiken på sträckan Örnsköldsvik-Umeå och
sedan följde övriga linjer.
– Det tog ett och ett halvt år innan alla linjer var igång.
Det var mycket strul i början, södra sträckan Sundsvall-Umeå
blev försenad på grund av det nya signalsystemet ERTMS.
Botniabanan är en stor hit, en riktig succé, även om andra
delar av Norrtågs trafiksystem är svagare. Det är betydande
mängder passagerare som har kommit från bil. Den hetaste
delsträckan för Norrtåg är Umeå-Örnsköldsvik, som var för
långt att bilpendla men som nu med järnvägen har ett nytt
pendlingsmönster, säger Olle Tiderman.
Den förbättrade tågtrafiken i Norrland ersätter inte bara bil
och buss utan även interregionala resenärer som använt flyg
via Stockholm. Tiderman pekar också ut andra effekter – stora
satsningar i Örnsköldsvik, Umeå och mellanliggande orter
som nya bostäder och hotell i stationsnära lägen.

– Det är liknande effekter av infrastruktursatsningar som
efter bygget av Öresundsbron men i en annan skala, säger Olle
Tiderman.
Norrtåg har Sundsvall som nod där trafiken västerut till och
från Storlien/Östersund, norrut till och från Umeå samt
söderut till och från Stockholm möts varannan timme för
smidiga byten. Norrtågstrafiken har tre grundpelare, förutom
noden Sundsvall är det pendling in mot Östersund, Sundsvall,
Örnsköldsvik och Umeå samt ett grundutbud med minst tre
turer per dag mellan de regionala noderna Umeå, Luleå/Boden
och Kiruna. En utmaning har varit trafiken i Norrbottens län
på sträckorna Luleå-Kiruna och Luleå-Umeå, det rör sig om
långa sträckor enkelspår som tar uppemot fyra timmar. Klimatutmaningarna är stora vintertid, godstrafiken är betydande med ett
högt kapacitetsutnyttjande och dessutom pågår omfattande
banarbeten som har medfört hastighetssänkningar.
– Vi har också andra utmaningar, vi kör både i kustklimat
och nästan arktiskt klimat. Det kan vara metervis med snö och
30 minusgrader, Storlien är för övrigt Sveriges högst belägna
järnvägsstation. Trafikområdet är enormt stort, vi kör 150 mil
järnväg mellan ändpunkterna, säger Olle Tiderman.
Norrtåg planerar att utöka trafiken i framtiden. Nu är
Norrbotniabanan på gång, först för sträckan Umeå-Skellefteå,
en byggstart för första etappen planeras redan 2018. Banan,
som ska gå Umeå-Luleå, kommer färdigbyggd att ge bättre
kapacitet för godstrafik och möjliggöra tågresande mellan
kuststäderna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå på samma sätt
som utbyggnaden mellan Örnsköldsvik och Umeå skapade
förutsättningar för pendling.
Norrtåg har också internationella planer både västerut och
österut. Norge har fattat beslut om att elektrifiera järnvägen
från Trondheim till Storlien, när elektrifieringen är genomförd
om några år planerar Norrtåg för direkttåg Sundsvall-Östersund-Åre-Trondheim.
Mot Finland har Sverige gjort stora upprustningar av järnvägssträckan Boden-Kalix och byggt en helt ny bana mellan
Kalix och Haparanda, som invigdes 2013. Norrtåg har långt
gångna planer på persontrafik – det som saknas är perronger
och en bytesstation i Haparanda för fortsatt resa in i Finland,
vars järnvägsnät har en annan spårvidd, eftersom järnvägsnätet
byggdes ut under rysk överhöghet och då fick den spårvidd
som är standard i Ryssland. Längs sträckan, som idag helt
saknar persontågstrafik mellan Boden och Kemi, bor det
550 000 människor inom 15 mils radie. Restiden Luleå-Oulu
(Uleåborg) beräknas till tre timmar.
Text: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad
Foto: Norrtåg/Peter Garpefjäll
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Mellan Oslo
och Stockholm finns
framtidens tillväxt
Att spårbunden trafik är framtidens transportsätt för längre resor råder det ingen tvekan om. Att det
svenska järnvägsnätet är kraftigt eftersatt och i behov av enorma investeringar och reinvesteringar är
heller ingen hemlighet. Många pratar gärna om vad det kommer att kosta men vi talar alldeles för lite
om kostnaderna för uteblivna investeringar.
De flesta tillväxtorter i Sverige i dag står inför liknande
planeringsmässiga utmaningar. Det handlar om att bygga
bort bostadsbristen och få infrastruktur och näringsliv att
växa hållbart i samma takt.
En långsiktig utveckling av en plats, oavsett om det handlar
om en stad eller ett land, bygger emellertid på möjligheterna
till kommunikation med andra platser. Där slutar utmaningarna
orter och länder emellan att vara lika. Geografi och finansieringsmöjligheter utgör grunden för ganska olika förutsättningar
på olika platser.
TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR HELA MELLANSVERIGE

Oslo och Stockholm är två av Europas snabbast växande städer
och i stråket mellan de två huvudstäderna ligger ett av Sveriges
befolkningsrikaste områden med fler än 800 000 invånare.
Norge är Sveriges största exportland, näringslivet är tätt
sammanlänkat och dubbelt så många pendlar mellan Sverige
och Norge jämfört med mellan Sverige och Danmark.
I dag sker cirka 1,4 miljoner flygresor per år mellan Stockholm och Oslo. Antalet tågresor är färre och uppgår till endast
cirka 300 000. De bristfälliga järnvägsförbindelserna längs
sträckan flyttar dessutom dagligen många pendlare ut på
bilvägarna.
Mellan huvudstäderna ligger ett antal starka tillväxtkommuner som Örebro, Karlstad och Västerås. Trots detta är
infrastrukturen mellan huvudstäderna och orterna däremellan
otillräcklig. Trafikverket har pekat på den bristen men det saknas
konkreta planer och finansiering för att åtgärda problemet.
En kapacitetsstark järnväg som binder ihop huvudstäderna i
stråket har en enorm potential. Det handlar om möjligheter
för bostadsbyggande, ett växande näringsliv och jobbpendling
12
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genom hela Mellansverige. Bara i Örebro skulle till exempel
antalet arbetsplatser som går att nå inom en timme öka med
90 procent om projektet genomfördes.
KOMMUNAL OCH REGIONAL FRAMÅTANDA

Kommuner och regioner i stråket har både identifierat bristen
i infrastrukturen och sett möjligheterna till framtida tillväxt.
Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 ägs av regionerna och de större
städerna i stråket mellan huvudstäderna. Bolagets syfte är att
arbeta för en driftsäker och snabb järnvägsförbindelse mellan
Stockholm och Oslo där resan tar högst tre timmar.
Arbetet initierades redan 2014 med en gemensam avsiktsförklaring och drevs sedan i projektform fram till 2016 då bolaget
startades. Incitamenten för att agera regionalt är stora. Om
man tar Ostlänken som exempel så existerade inte den som
ett behov i den nationella planeringen innan kommuner och
regioner längs sträckan startade ett idogt påverkansarbete.
Oslo-Stockholm 2.55:s huvudfokus, förutom att få projektet
på agendan i infrastrukturdebatten, ligger i dag i att hitta
investeringsmodeller som går att tillämpa på projektet.
Modeller som även i förlängningen kan tillämpas i andra
infrastrukturprojekt.
17 MILJARDER PLUS

Sträckan Oslo-Stockholm har goda förutsättningar. Delar av
infrastrukturen finns redan, stråket är Sveriges kanske mest
befolkningsrika och behovet av transporter mellan huvudstäderna är stort redan idag. Tillväxten i stråket är dessutom redan
i dag stark och tätt sammanbunden med potentialen för
framtida tillväxt och bostadsproduktion i Stockholmsområdet.
På uppdrag av Oslo-Stockholm 2.55 genomförde Sweco
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under 2017 en nyttoanalys av projektet. De föreslagna
investeringarna i stråket ligger på ungefär 55 miljarder kronor
vilket inkluderar 12 miljarder på den norska sidan om gränsen.
Investeringarna består främst av nya dubbelspår mellan Lilleström och Arvika och Kristinehamn och Örebro (Nobelbanan)
samt olika kapacitetshöjande åtgärder längs befintliga spår.
Samtidigt visar nyttoanalysen att den samhällsekonomiska
nyttan av projektet kan beräknas till cirka 67,2 miljarder för
Sverige och Norge gemensamt. Att ett järnvägsprojekt visar på

Klimatvinsterna med Oslo-Stockholm består av flera
komponenter. Det handlar dels om tågets marknadsandel
relativt flyget. Det handlar också om klimatvinsterna i att flytta
över gods från lastbil till tåg och personresor från bil till tåg.
Om man använder ICAO:s modell som Trafikverket
hänvisar till visar beräkningarna att en fullt utbyggd järnvägslänk mellan Oslo och Stockholm totalt skulle minska koldioxidutsläppen från flyget på sträckan med 63,5 tusen ton per år.
VAD KOSTAR DET ATT INTE BYGGA JÄRNVÄG?

ett samhällsekonomiskt plusresultat på det sättet är unikt.
De omdiskuterade höghastighetsbanorna i Sverige visar till
exempel bara en samhällsekonomisk nytta som uppgår till
hälften av de beräknade investeringskostnaderna. Och det
är ingen ovanlighet.
ENORMA MILJÖVINSTER

Både Sverige och Norge har ambitiöst satta mål för att minska
utsläppen av växthusgaser och vägtrafiken svarar för en stor
andel av utsläppen.
Förnyelsebara bränslen och energieffektiva fordon kommer
inte att kunna stå för den minskning av utsläpp som krävs.
Det måste ske en överflyttning av både person- och godstransporter från väg till järnväg.

För att på sikt få till en kapacitetsstark förbindelse mellan Oslo
och Stockholm krävs flera saker. Redan i dag pågår arbetet ute
i kommunerna med praktiska frågor som nya järnvägsreservat
och andra beslut kring markanvändning.
Den stora frågan är emellertid finansieringen. Trots att
regeringen presenterar rekordstora satsningar i järnväg så räcker
de inte för att klara en bråkdel av ens de mest angelägna behoven.
Sverige behöver järnvägen och vi kommer inte att klara av
utbyggnaden i tid med hjälp av traditionella finansieringssätt.
Detta är egentligen inget nytt. Ända sedan järnväg började
byggas i det här landet har man förlitat sig på annan finansiering. Annars hade vi inte haft någon järnväg. Grundtanken
från den gamla tidens järnvägsobligationer har således en stor
potential att ta steget in i 2000-talet och vi måste våga ifrågasätta om vi kommer att få den infrastruktur vi behöver om allt
ska finansieras med skattemedel.
Projektet Oslo-Stockholm har alla förutsättningar för att
kunna finansieras vid sidan av statsbudgeten på det sättet.
Projektet har stark kommersiell kraft och infrastruktur i sig är
en god investering. Men det är trångt i infrastrukturdebatten
i dag och vi måste börja se kommande kostnader i ljuset av de
intäkter som projekten kan komma att ge.
Gör vi inte det kommer vi att missa tillväxttåget. Och vi
kommer inte att få ett hållbart transportsystem på väldigt länge.
Text: Jonas Karlsson, VD Oslo-Stockholm 2.55 och Patrik Kindström,
tf avdelningschef för planeringsavdelningen, Örebro kommun
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Längs E14 Sundsvall-Östersund-Trondheim finns det laddinfrastruktur hela vägen. Foto: Mats Lind
14

STADSBYGGNAD 5 · 2017

TEMA INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen för
elbilar utvecklas i en
rasande fart
Utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elbilar pågår för fullt i Sverige. Regeringen och Klimatklivet
har reserverat betydande belopp fram till år 2020.
Enligt elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle, så saknar en tredjedel av landets 290
kommuner laddstationer för elbilar.
– Den stora utmaningen framöver är att ordna laddplatser i
anslutning till flerfamiljshus. Bilpool för elbilar kan därför vara
ett smart alternativ för stadsbor, säger Gordon Strömfelt, som
arbetar med elfordon och laddinfrastruktur för organisationen
Gröna bilister.
Mattias Goldmann, chef för Fores 2030-sekretariatet, tror
att de flesta kommuner som har laddstolpar tar betalt för elen.
– Köpcentrum och restauranger lockar kunder med att
erbjuda gratis laddning. Tesla tar inte heller betalt för de
laddstolpar de har satt upp utmed de stora vägnäten, från
Löddeköpinge i söder till Skellefteå i norr.
Fores och elbolaget Fortum har rangordnat
kommuner i Sverige som just nu är bäst på elbilar
och laddinfrastruktur. På första plats kommer
Gävle, på andra plats Östersund och på tredje plats
Falun. Gemensamt för alla tre är att lokala och
kommunägda energibolag håller i lanseringen av
elbilar och laddinfrastruktur.
– Vi tillhandahåller produkter och tjänster som
gör det enkelt för företag, bostadsrättsföreningar
och fastighetsägare att erbjuda smarta laddlösningar
för elbilar, berättar Nils Westling, verksamhetsutvecklare
på Gävle energi.
Kommunen har olika typer av lösningar, beroende på hur
behoven ser ut. Det kan handla om snabbladdare, semisnabbladdare och laddningsboxar. En fråga man kan ställa sig är om tillgången på el är tillräckligt stor om alla i staden väljer att ha elbil?
– Generellt sett är elnätet överdimensionerat och än så länge
täcker utbudet de behov som finns. Om alla hushåll i Gävle
skaffar elbil, så får man antagligen införa ett system där det
inte går att ladda bilarna samtidigt. Det finns sådana lösningar
med styrda laddningstider, så kallade smarta elnät, förklarar
Nils Westling.

Gävle kommun köpte en elbil redan för 20 år sedan, en
relativt enkel modell kallad Elon.
– Två år senare köpte vi fem norska elbilar av märket Think
och satte upp fem laddstolpar, som placerades vid Köpcentrum
och Teknikparken.
En bil lånades ut till Hovstallarna i Stockholm och tre till
privatpersoner i Gävle, som fick prova att köra elbil i vardagen.
En familj som pendlade mellan Gävle och Sandviken var
väldigt nöjda. Bilarna hade en relativt stor räckvidd, cirka 10
mil. År 2013 avvecklades Think och kommunen leasar nu fem
Nissan Leaf med snabbladdare via Nordea Finans.
Bilarna används av energibolagets arbetsledare,
marknadsförare, försäljare och liknande.
Batterierna är i god kondition och fordonen rullar
utan problem. En fördel med elbilar är att de inte
behöver servas, vilket sänker kostnaderna. Bromsar
och vindrutetorkarblad kollas med jämna mellanrum och behöver ibland bytas ut.
År 2015 satte Gävle energi upp tre snabbladdstationer med likströmsladdare vid fotbollsstadion
och elbolagets huvudkontor, vilket ger betydligt
högre effekt än tidigare. Nyligen sökte kommunen och
beviljades 1,8 miljoner kronor från Klimatklivet. Pengarna ska
finansiera halva investeringen av 83 laddstolpar för bland annat
hemtjänsten och omvårdnaden i Gävle kommun.
– Hemtjänstens elbilar har laddats i ledningar till motorvärmarstolpar, vilket inte fungerat. Ledningarna blev överbelastade, säkringarna gick och laddningen tog för lång tid.
När vi satte upp laddstolpar på 22 kilowatt blev det en enorm
skillnad, säger Nils Westling.
Kommunen planerar nu för 29 publika laddstolpar, vid
järnvägsstationens pendlarparkering, konserthuset, Slottstorget,
golfbanan, fotbollsrinken och hockeyrinken. Elen är gratis till
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Gävle kommun räknas som bäst i Sverige på elbilar och laddinfrastruktur. Foto: Annelie Kedbrant

FAKTA/LADDINFRASTRUKTUR
Klimatklivet kan finansiera laddinfrastrukturen i bland annat kommunerna. I höstbudgeten förstärks anslaget med 800 miljoner kronor
år 2018, 1,3 miljarder kronor år 2019 och 2,3 miljarder kronor år 2020.
Ett ladda hemma-stöd lanseras framöver, för att stimulera laddutrustning i bostäder. Ett bortastöd ska stimulera fortsatt utbyggnad av snabbladdstationer utmed vägnätet.
Hittills har 1,73 miljarder kronor beviljats - för att stödja investeringar i Sverige som effektivt sänker utsläppen av växthusgaser.
Alla organisationer kan söka Klimatklivet, som ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå – i linje med lokala och regionala strategier.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hjälpa till med ansökningarna
i samverkan med centrala myndigheter.
Enligt laddinfra.se, en öppen nationell databas över publika laddstationer i Sverige, så fanns det 1 september i år 1072 publika laddstationer med totalt 3 734 laddpunkter.
En kartsajt som visar laddstationer är www.uppladdning.nu.
Vill man göra en ruttplanering kan man gå in på www.egotrip.se,
där man kan se laddstrukturen i hela Sverige. Eniro har också en
karta med laddstolpar.

år 2018, och därefter utgår en avgift på ungefär tre kronor per
mil. En timmes laddning ger en körsträcka på cirka 11 mil.
AnnSofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande i
Östersunds kommun och styrelseordförande i energibolaget
Jämtkraft, menar att kommunen tidigt insåg att elbilar måste
ha en laddstruktur som fungerar.
– Vi har ett samarbete med Sundsvall och Trondheim,
SÖT, och har sökt pengar från strukturfonden Interreg. Norge
bidrar med egna medel. Det finns nu en laddinfrastruktur
utmed E 14 i hela 45 mil, från Sundsvall till Trondheim, vilket
är bra för framförallt turistnäringen. Folk som åker till Åre
kan ladda bilen hela vägen med jämna mellanrum, efter fem
till åtta mil.
Kommunen har laddhybrider och rena elbilar, samt biogasoch bioetanolbilar, vilket varit ett medvetet val sedan mitten av
1990-talet. Trondheim har kommit långt inom det här området
vilket är väldigt lärorikt.
I Östersund finns många laddstolpar, och i Lillänge norra
Europas första snabbladdare. Den laddar elbilen på 20 minuter
16
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AnnSofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Östersunds
kommun, testar Peugeot Ion år 2010. Foto: Östersunds kommun/Roger Strandberg

för en körning på ungefär 30 mil.
– Vi har sökt och fått bidrag från EU, Energimyndigheten
och Klimatklivet. Skälet till att vi nått framgång är nog att vi
varit målinriktade och tidigt ute, tror AnnSofie Andersson.
Falun har sparat mycket pengar på sina elbilar. Den lyckade
omställningen till en fossilfri fordonspark är nog främsta skälet
till att kommunen hamnat på tredje plats i tävlingen om
landets mest framgångsrika elbilskommuner.
– Våra elbilar och vår laddinfrastruktur visar att elbilar är
funktionella även i landsbygdskommuner norr om Dalälven,
säger Daniel Asplund, projektledare på Falu Energi & Vatten.
Arbetet med att utveckla kommunens laddinfrastruktur
fortsätter och nya laddstationer är på gång.
– Det blir fler och fler elbilar på vägarna och våra laddstationer
används flitigt. Vi har precis driftsatt en ny station vid Resecentrum i Falun och nästa år räknar vi med att bygga ut
laddinfrastrukturen ytterligare. Bostäder och företag vill ha
egna laddstationer, vilket vi gärna hjälper till med.
Text: Ylva Berlin, frilansjournalist
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Integrera det gröna i den byggda miljön. På bostadsgården i bostadsrättsföreningen Ohoj i Malmö är
marken nedsänkt för att ta emot regnvatten, men är
också fylld med prunkande grönska som ökar upplevelsevärdet. Vid det stora skyfallet i Malmö i augusti
2015 klarade sig fastigheten bättre än kringliggande
fastigheter från översvämning tack vare den lokala
hanteringen av dagvatten.
Foto: Bojana Lukac, Stadsbyggnadskontoret Malmö Stad

Grönskan nödvändig
i täta miljöer
Det byggs mer än på länge i Sverige. Högkonjunktur och bostadsbrist gör att bostadsbyggandet når nya rekordnivåer. Det byggs tätt, högt och hårdgjort. Men blir det goda
och hälsosamma livsmiljöer?
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Gröna miljöer stimulerar till fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i gröna miljöer har också större och fler hälsoeffekter än fysisk aktivitet i rent urbana miljöer.
Foto: Ulrika Åkerlund, Boverket

Forskningen är idag enig om naturens och grönskans betydelse
för vår hälsa. Det går inte längre att blunda för att vi måste
hitta vägar för att tillgodose människors behov av grönområden
även i staden. Grönområden som kan vara mångfunktionella
och bidra med flera ekosystemtjänster.
TÄTT, HÖGT OCH HÅRDGJORT

Svensk stads- och samhällsbyggnad står inför flera utmaningar.
Klimatomställningen, bostadsbristen, folkhälsan och den
sociala sammanhållningen är kanske de främsta utmaningarna.
Det är bråttom att ställa om samhället för att klara tvågradersmålet och det är många som behöver bostäder inom det
närmsta decenniet.
Att bygga tätt är en viktig strategi för att hushålla med
mark och vatten, minska behovet av transporter och energi
och där- med minska påverkan på klimatet. Samtidigt måste
vi bygga hälsosamma och resilienta miljöer som gynnar
människors hälsa och står robusta inför klimatförändringarna.
Det stämmer också väl överens med syftet med planering och
byggande enligt plan- och bygglagen (PBL); att främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.
Folkhälsan är kopplad till våra levnadsvanor som påverkas
mycket av hur den byggda miljön är utformad.
GRÖNSKA GER HÄLSA

Att grönska är viktigt för människors hälsa och välbefinnande
har varit känt länge. Det är också därför tillgång till parker
och grönområden är ett viktigt allmänt intresse i planläggningen enligt PBL. Men det är först nu som forskningen
tydligt kan visa på sambandet mellan tillgång till grönområden
och hur vi mår. Det har bland annat konstaterats att bara
genom att se eller vistas i grönska sjunker blodtrycket, pulsen
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går ned och halterna av stresshormonet kortisol i blodet minskar.
Forskning visar också att en promenad i en park eller i natur
stärker korttidsminnet bättre än en promenad i en byggd miljö
utan grönska.
Hjärt- och kärlsjukdomar är globalt sett den största riskfaktorn för tidig död. Omfattande studier visar att grönska i
bostadsmiljön minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Detta gäller särskilt för socioekonomiskt svaga grupper. Gröna
bostadsgårdar, parker och grönområden är därför en viktig
faktor för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.
Till och med Världshälsoorganisationen WHO har uppmärksammat forskningen och tagit fram egna rekommendationer
för att bättre integrera grönska i våra städer och tätorter.
GRÖNSKA STIMULERAR FYSISK AKTIVITET

För några år sedan gick den medicinska vetenskapliga tidskriften
The Lancet ut med att fysisk inaktivitet är att betrakta som en
global pandemi. Om fysisk inaktivitet hade varit ett virus så
hade världsstaterna för länge sedan satt in stora resurser för att
få fram ett vaccin. Faktum är att vart tionde för tidigt dödsfall
beror på fysisk inaktivitet.
Fysisk aktivitet bidrar starkt till att minska riskfaktorer som
övervikt och fetma samt sänker blodsockret. Riskfaktorer som
också ökar bland barn där åldersdiabetes kryper ned i åldrarna.
Vi vet också att det finns ett starkt samband mellan fysisk
aktivitet och psykisk hälsa. Att vara i rörelse producerar
endorfiner som ger välbefinnande.
Forskning visar att närhet till grönska och natur både bidrar
till att man rör sig mer och till fler hälsoeffekter. Framförallt
ser man en minskad risk för psykisk ohälsa. Till exempel ger
en springtur i en park mer psykisk återhämtning än en springtur
i urban miljö. Ju högre kvalitet det är på grönskan i närområdet,
desto mer fysiskt aktiv är man och upplever också en bättre hälsa.
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Forskning från England visar att sannolikheten för att
individer ska vara fysiskt aktiva är 24 procent högre om de har
god tillgång till grönstruktur. Det positiva sambandet mellan
tillgång till grönområden och att uppnå rekommenderade
nivåer av fysisk aktivitet, samt lägre sannolikhet för övervikt
eller fetma har visats i flertalet studier.
GRÖNA UTEMILJÖER FÖR BARN

Utevistelse och fysisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer
stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som
har kontroll över sin kropp kan också fokusera på att lära.
Det enda sättet att få kontroll över sin kropp är att pröva den;
balansera, kana, klättra, hoppa och springa.
Grönska och natur har inte sällan en topografi och variationsrikedom i material och höjd som gör det oemotståndligt
för barn att springa och klättra och nästan omöjligt att sitta
still. Den stimulerar till fysisk aktivitet. Och den stimulerar
till olika sorters fysisk aktivitet för många barn.
Barn som vistas mycket utomhus i förskolan har bättre
nattsömn och färre infektionssjukdomar än barn som bara är
ute någon timme per dag.
Sociala relationer har en skyddande och stärkande effekt på
människors hälsa och välbefinnande, samtidigt som ensamhet
och isolering är väl känt som en faktor som leder till sjukdom
och död. Grönområden kan spela en stor roll i att skapa social
interaktion, möten mellan människor och verka för en känsla
av gemenskap i en stadsdel eller grannskap. I en nyligen
publicerad studie i Holland kunde man se ett tydligt samband
mellan mängden grönska, framförallt kvaliteten på grönskan,
i gaturummet och den upplevda sociala sammanhållningen på
grannskapsnivå. På motsvarande sätt visar studier att i områden
där det är brist på grönska upplever människor mer känslor av
ensamhet och brist på socialt stöd. Olika typer av grönstruktur
har visat sig underlätta sociala nätverk och verka för social
inkludering hos både barn och vuxna.
NÄRHETEN TILL GRÖNSKAN ÄR AVGÖRANDE

Forskning visar att för att ett grönområde ska användas frekvent
så bör det ligga inom 300 meter från bostaden, arbetsplatsen
eller skolan. Men för små barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning kan det behövas grönområden så nära
som 200 meter. Men det är inte bara närheten som är avgörande.
Kvaliteten på utemiljön, det vill säga upplevelsevärden och
användningsmöjligheten har också stor betydelse.
Grönska och natur har inte bara stor betydelse för vår hälsa
och vårt välbefinnande. Bostadsgårdar, parker och grönområden
är mångfunktionella och kan också spela en stor roll för att
lindra effekterna av klimatförändringarna i den byggda miljön.
Skyfall, långvariga regn och värmeböljor drabbar oss redan
idag och kommer sannolikt att öka i framtiden. Naturen och så
kallade grön-blå lösningar kan bidra med reglerande tjänster genom
att fördröja vatten lokalt och moderera klimatet lokalt.

Större träd har stor betydelse för klimatanpassningen. Vid
regn fångar de upp vatten i bladverket och suger upp vatten
genom rotsystemet. Genom sin andning bidrar träden också
till en sänkning av temperaturen lokalt. Trädkronorna ger
också skugga.
Att infiltrera och fördröja vatten så nära källan som möjligt
är en viktig strategi för att klara stora skyfall. I ett villaområde
i Burnsville i USA installerades ett biofilter vid varje tomt i ena
delen av området. Den andra delen användes som kontrollområde. Biofilter är en grönblå lösning med en specialkonstruerad växtbädd för att reducera och fördröja dagvatten. Två år
efter installationen mättes avrinningsvolymen, vilken hade
minskat med cirka 90 procent i området med biofilter.
TÄTT OCH GRÖNT – EN UTOPI?

Vi kan inte längre blunda för att vi behöver bygga tätare och
hushålla med mark och vatten. Många ytor kan komprimeras
och visst kan många kvaliteter samsas på en liten yta. Men det
finns en stor risk när vi förtätar, att parker och grönområden
blir mycket små och att bostadsgårdarna blir mörka och hårdgjorda när de byggs på bjälklag över garage. Det kan bli dyrt i
längden med så dåliga livsmiljöer.
Visst går det att skapa innovativa gröna lösningar på tak och
väggar, men om grönskan ska vara mångfunktionell, upplevelserik
och hållbar så behöver den framförallt vara på marken. För det
är svårt och dyrt att etablera stora träd, parker med rumslighet,
skapa sociala mötesplatser eller bra lekplatser på bjälklag. Det
behövs också tillräckligt stor markyta för att grönskan ska
fungera, för att slitaget inte ska bli för stort och ekosystemtjänster gå förlorade.
Vi måste ta forskningen om människors hälsa på allvar och
värna om den bostadsnära och tätortsnära naturen. Den täta
och gröna staden är möjlig, men det kräver nya tankesätt och
arbetssätt. I botten krävs ett paradigmskifte med ett nytt sätt
att tänka kring hela staden och hur vi använder mark, vatten
och den byggda miljön. Exempelvis tar vårt transportsystem
med vägar och parkeringar upp nästan hälften av marken i den
byggda miljön. Parkeringar och stora vägar är ett exempel på
en markresurs som vi borde använda mer mångfunktionellt
och där vi borde förtäta. För om vi låter grönskan ta plats
kommer det att löna sig på sikt genom bättre hälsa och ökad
livskvalitet i staden.
Text: Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket

FAKTA: VAD ÄR EKOSYSTEMTJÄNSTER?
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens
ekosystem som bidrar till vår välfärd och vårt välbefinnande.
Ekosystemtjänster är viktiga för att skapa en god livsmiljö.
Läs mer om ekosystemtjänster på www.boverket.se/ekosystemtjanster
Läs också WHO:s skrift “Urban green spaces: a brief for action”
(2017) på www.who.org
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Fräscht vatten måste säkras för framtiden.

Vattenledningsnätet
måste rustas upp
Förra året var det torraste på 40 år. I år blev det ännu torrare, och stora delar av Sverige drabbades
av vattenbrist. Flera kommuner än vanligt tvingades införa bevattningsförbud. Och debatten om
dricksvattenförsörjning tog ordentlig fart.
Vattenbristen bredde ut sig i såväl södra och mellersta
Sverige som i södra Norrland. Grundvattensituationen
förvärrades under sommaren och nivån i de stora grundvattenmagasinen var fortfarande i mitten av september
mycket under det normala.
Vattennivåerna i sjöar och flöden i många vattendrag var
också låga under sommaren ända upp till södra Norrland, och
det var ännu i september risk för vattenbrist på många håll.
Hjälmaren låg nära rekordlåg nivå för denna tid på året.
– Att det kom mycket regn under augusti förbättrade
läget jämfört med högsommaren. Men det är framför allt
de mindre grundvattenmagasin och vattendragen som har
fyllts på. För större magasin kan det ta flera månader innan
de stiger mot normala nivåer, berättar Elinor Andersson,
hydrolog på SMHI.
– Vattenverken på Gotland och Öland och i sydöstra
delen av landet är vana att hantera vattenbrist men för
många av våra medlemmar har det varit något helt nytt.
De har jobbat intensivt med att kartlägga läget, informera
allmänheten och flera kommuner än tidigare har infört
bevattningsförbud, säger Anna Linusson, VD på branschorganisationen Svenskt Vatten.
– Den här sommaren är en viktig påminnelse om vad
klimatförändringarna kan komma att innebära i delar av
landet. Och vi vet att många kommuner inte har kommit
så långt med klimatanpassningen. Dricksvatten är en
förutsättning för att samhälle, näringsliv och olika
verksamheter ska fungera. Blir det brist ökar risken för
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konkurrens mellan olika samhällsintressen, fortsätter hon.
Torkan påverkar inte bara kvantiteten utan också
kvaliteten på vattnet. Minskar vattenvolymen i en täkt så
blir föroreningarna mer koncentrerade. I kustområden
finns också risk för saltvatteninträngning. Även växt- och
djurliv i sjöar och vattendrag påverkas.
– Det är inte bara minskad nederbörd som påverkar hur
stor vattenbristen blir utan också när den faller, vintern är
att föredra då grundvattnet fylls på. Även avdunstning
spelar en stor roll, säger Elinor Andersson, som hoppas på
mycket snö i år.
Även andra faktorer har betydelse. De utdikningar som
gjordes under 1900-talet leder bort vattnet istället för att
det fördröjs naturligt i marken. Ungefär en fjärdedel av
Sveriges naturliga våtmarksareal har försvunnit genom
utdikning, sjösänkning och uppodling. Regeringen satsar
nu huvuddelen av 200 miljoner kronor på en våtmarksstrategi. Resten av pengarna går till Sveriges geologiska
undersökning (SGU) för att göra fördjupade kartläggningar
av grundvattenresurserna i särskilt utsatta regioner och till
den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA.
I många kommuner, särskilt de där vattenbristen
återkommer varje vår och sommar, pågår ett intensivt
arbete för att förbättra dricksvattenförsörjningen, ofta
genom samarbeten över kommungränser. Några exempel
är sökandet efter nya grundvattenkällor, planering för
reservvattenförsörjning, nya bräckvattenverk på Gotland
och Öland samt överföringsledningar från vattenrikare
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FAKTA:
Sverige har idag drygt 1 750 kommunala
vattenverk, varav cirka 1 500 är mindre
grundvattenverk. Tillsammans försörjer
de 90 procent av befolkningen.

Ledningarna för dricksvatten har ett mycket
högt tryck och även små sprickor kan på
grund av trycket medföra stora utläckage.
Ett läckage på 10 till 15 procent kan förklaras
med att det sitter ett hål stort som tvärsnittet
på en tändsticka på var 4,1 till 2,7 kilometer.
Eftersom längden på dricksvattenledningar
per person varierar stort mellan olika
kommuner så kan därför mer dricksvatten,
räknat som procent, läcka ut i en glest
befolkad kommun.

© Mikkel Bigandt – stock.adobe.com

Det svenska dricksvattennätet är långt.
Sammanlagt är det 111 700 kilometer, vilket
motsvarar 2,8 varv runt ekvatorn. Det
kommunala nätet svarar för 77 procent och
de privata servisledningarna innanför den så
kallade förbindelsepunkten för 23 procent.
2015 levererades totalt 856 800 000 kubikmeter dricksvatten. Om man antar att
utläckaget på 10 till 15 procent är jämnt
fördelat över hela ledningsnätet varierar
läckaget från det kommunala dricksvattennätet med mellan 66 och 99 miljoner kubikmeter och från det privata med 20 till 30
miljoner kubikmeter.

Stora investeringar krävs för att vi ska kunna dricka rent vatten även framöver.

kommuner som till exempel från Kalmar till Öland.
Men bidrar vattenverken själva till vattenbristen? Ibland
påstås det att 25 procent av dricksvattnet läcker ut i marken.
Eftersom det inte går att mäta verkliga läckor mäts istället
skillnaden mellan det vatten som levereras till dricksvattennäten och vattenförbrukningen hos kunderna. Idag debiteras
ungefär 75 procent av levererat dricksvatten.
– En del debiteras dock inte utan används av VA-verksamheterna vid till exempel spolning och rengöring. Det kan också
handla om förbrukning inom andra förvaltningar, som inte
debiteras internt eller vatten som används som brandvatten,
berättar Anne Adrup, rörnätsexpert på Svenskt Vatten.
– Av resterande levererat dricksvatten utgör sedan mellan 15
och 20 procent av vattenförluster i mediankommunen. Men
i begreppet vattenförluster ingår också något vi kallar skenbart
utläckage. Dit räknas till exempel otillåten förbrukning eller
fel på vattenmätare där små flöden, som till exempel en toastol
”på rinn” kan undgå att registreras av vattenmätaren.
– Och när det så kallade skenbara utläckaget räknats bort så
återstår det verkliga utläckaget från både det kommunala
vattennätet och de privata serviserna. Det är mellan 10 och 15
procent av levererat dricksvatten. Begreppen vattenförluster
och verkliga läckor blandas ofta ihop och då är det lätt att tro
att närmare en fjärdedel eller mer av dricksvattnet hamnar
i backen. Men så är det inte, konstaterar Anne Adrup.
– Vattnet som läcker ut är inte förlorat eftersom det går
tillbaks till vattnets kretslopp. Situationen ser väldigt olika ut
i landet och varje vattenverk måste göra en värdering av hur

betydelsefullt det är att förhindra utläckage i den egna
kommunen i relation till hur god tillgång till vatten man har
och vad det kostar att laga läckor som ofta är så små att de är
svåra att hitta, säger Anna Linusson och påpekar också att det
finns ett enormt behov av investeringar i hela VA-sektorn.
– I år investeras 12 miljarder. Från 2018 och 20 år framåt
behöver den summan ökas till 16,5 miljarder, det vill säga
35 procent per år.
Uppskattningsvis står dricksvatten- och avloppsnätet
tillsammans för 75 procent av det totala investeringsbehovet
och det gäller både förnyelse och nybyggnad. Investeringarna
i dricksvattennätet skulle behöva vara närmare fem och en halv
miljard. Annat som påverkar investeringsbehovet är befolkningsökning, klimatanpassning och ökade krav på såväl
vatten- som avloppsverk.
– För att klara det behöver VA-taxorna fördubblas i dagens
penningvärde under kommande 20 år. Trots det ser vi att taxeutvecklingen går åt motsatt håll. Ökningen i år är lägre än på
över tio år, om än med stora variationer mellan kommunerna,
berättar Anna Linusson.
Fördubblade taxor skulle för en normalvilla innebära att
vattentjänsterna om 20 år kostar drygt 14 000 kronor per år.
Men att höja VA-taxan är politiskt känsligt. Dricksvattenutredningen, som nu bereds i regeringskansliet, vill dock se en
ändring i vattentjänstlagen som tvingar huvudmannen att se
till att det finns en plan för förnyelse och underhåll av dricksvattensystemen.
Text: Lise-Lotte Nilsson, frilansjournalist
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Hässleholm rustar
stan för järnvägsbygge
Anläggningsarbete på torget framför stationen i Hässleholm.

Ombyggnaden av området framför tågstationen i Hässleholm blir klar i november 2017. Målet har
varit färre bilar, ökat utrymme för fotgängare och en mer urban miljö. Stans entré har länge varit
nedgången men får nu en grönare och mer ungdomlig profil.
Under 2016 nådde Hässleholm en överenskommelse med
Sverigeförhandlingen om att bli en av stationerna längs den
påtänkta höghastighetsjärnvägen. I avtalet ingår bland annat
att staden medfinansierar den nya stambanan med 50 miljoner
kronor och att man tillsammans med Kristianstad bygger
7 000 nya bostäder (4 000 i Hässleholm och 3 000 i Kristianstad). Regeringen vill försäkra sig om ett tillräckligt passagerarunderlag på de platser där tåget ska stanna.
– Detta är stort och viktigt för Hässleholm och vi vill visa
att vi axlar projektet. Dubbelspåren vi har nu räcker inte till
för den ökande tågtrafiken. Här behövs fyra spår både norrut
och söderut och tvåspårigt till Helsingborg och Kristianstad,
förklarar Gertrud Richter, planchef på stadsbyggnadskontoret
i Hässleholm.
Hon säger att kommunen har mark för bostäderna och att
planeringsunderlag finns. Omgestaltningen av området framför
stationen är en förberedelse för höghastighetsjärnvägen men
samtidigt början på ett lyft av Hässleholms centrum oavsett
om höghastighetsjärnvägen blir av eller inte.
Ombyggnaden är den största som har gjorts i Hässleholms
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centrala delar sedan Kulturhuset byggdes. Tågresenärer som
idag anländer till centralorten och promenerar genom stationshuset kommer rakt ut mot det nya. Parallellt med spåren löper
Järnvägsgatan och rakt fram sträcker sig Första Avenyen,
Hässleholms paradgata. Det är på dessa två gator det mesta
av ombyggnaden har skett.
AKTIVITETSSTRÅK

En del av Avenyen var redan tidigare gågata men den har
förlängts från Frykholmsgatan fram till platsen framför
stationen. Gertrud Richter berättar att den nya gågatan blir
indelad i zoner på ett symmetriskt sätt som tar upp formspråket
från stationshusets (ritat av Folke Zettervall) regelbundna
fasad. Intill affärslokalerna reserveras cirka två meter åt
näringsidkarna för exponering av varor, serveringar och
liknande. Utanför den zonen löper en tre meter bred gångväg
med inlagt taktilt stråk för synskadade. Därpå följer ett
aktivitetsstråk med en rad olika inslag och möjligheter.
– Här blir det mer plats för uteserveringarna. På ett ställe
har vi placerat uppvärmda stenar som är sköna att sitta på
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OMBYGGNADEN FAKTA:
Ombyggnadsperiod: mars till november 2017
Ombyggnaden genomförs i tre etapper:
Etapp A (mars-maj): södra delen av Järnvägsgatan
Etapp B (maj-augusti): Första Avenyen från Amelies plats till
Frykholmsgatan samt en del av Frykholmsgatan
Etapp C (augusti-november): Amelies plats, norra Järnvägsgatan samt korsningen Järnvägsgatan/Tingshusgatan
Planerad invigning: december 2017
Kostnad för ombyggnaden: cirka 28 miljoner kronor
Utförandeentreprenör: Älmby Entreprenad AB
Projektledare: Tomas Ohlsson, Tekniska förvaltningen
Landskapsarkitekt: Pär Selander, Cowi AB
Planchef: Gertrud Richter, Stadsbyggnadskontoret

Första avenyen i Hässleholm som den är tänkt efter upprustningen. Illustration: Cowi
Tomas Ohlsson, projektledare och Gertrud
Richter, planchef.

under vinterhalvåret och en upphöjd scen har byggts som kan
få många olika funktioner, eventuellt som en ”speakers’ corner”.
En sak som kan vara rolig för barnen är talrören genom vilka
man kan prata med varandra på långt avstånd, säger Richter.
Hon tillägger att nya träd har planterats längs aktivitetsstråket
för att ge gågatan en grön och lummig miljö. Även några
skulpturer eller andra slags konstverk kan tillkomma på
aktivitetsstråket.
Avenyens mitt är ett fem meter brett huvudstråk utan några
fasta hinder för att möjliggöra utryckningar med blåljusfordon.
Här kan cykling eventuellt bli tillåten. Vid T-korsningen med
Järnvägsgatan har ett torg anlagts med namnet ”Amelies plats”
efter Amelie Ehrenborg som på 1800-talet skänkte den mark
där Första Avenyen och kyrkan nu ligger. Platsen är ett gångfartsområde med enkelriktad biltrafik och en separat bussgata.
Därmed ökar framkomligheten för fotgängare.
Marken på torget har belagts med granit och diabas i ett
mönster som ska föra tankarna till ett spårområde. Ledljus
finns infällda här och där för att förstärka spårområdesmönstret
och för att lysa upp platsen när det är mörkt – en detalj som
troligen är unik för Hässleholm.
ENKELT OCH STILRENT

Tidigare har det varit ont om plats att ställa cykeln vid
stationen vilket har resulterat i en del klagomål. Ombyggnaden
tillgodoser behovet genom att bygga två nya cykelparkeringar,
en norr och en söder om stationshuset. En cykelväg för dubbelriktad trafik har anlagts längs Järnvägsgatan och pump och
reparationsverktyg finns tillgängliga intill cykelvägen. Däremot måste bilar som transporterar resande till och från
Hässleholm C snällt bege sig till västra sidan av spårområdet.
En del av idéerna till gestaltningen av de centrala platserna
kommer från en arkitekttävling som genomfördes 2012.

Landskapsarkitekt Pär Selander från arkitektfirman Cowi har
sedan jobbat på detaljerna tillsammans med Gertrud Richter
som kom in i arbetet 2014. Målorden i arbetet har varit ”ung”,
”urban”, ”grön” och ”robust”.
– Resultatet är enkelt och stilrent, tycker jag. Det passar väl
ihop med de äldre byggnaderna i området men ger samtidigt
en försmak av det nya som vi efterhand vill bygga in i stadsbilden.
Jag är glad att Första Avenyen inte har fått ett ”stjärntak”
liknande det som finns på torget i Hyllie, vilket ett tag var
meningen. Det är bra att det blir en obruten siktlinje från
stationshuset upp till kyrkan, säger Richter.
Hennes förhoppning är att folklivet på Avenyen ska blomstra
genom att affärer och service får ett ökat kundunderlag och
att det skapas fler attraktiva uteserveringar. I ett senare skede
räknar kommunen med att övre delen av Avenyen kan beläggas
med samma stensättning och zonindelning som den undre och
att Stortorget fräschas upp så att det matchar Avenyens nya
utformning.
Under planeringsarbetet har handlarna i det aktuella området
kunnat lämna synpunkter på utformningen av gaturummen
och diskutera tillgängligheten till sina lokaler med kommunens
handläggare. Informationsmöten med bland annat handikappföreningar och pensionärer har arrangerats. Våren 2017
ordnades också en stadsvandring för allmänheten där man
kunde stanna vid fyra olika stationer och få information om
och diskutera kommunens planer för området med ansvariga
politiker och tjänstepersoner.
– Arbetet ska vara klart i november förutsatt att allt går
enligt planerna. Den officiella invigningen hoppas vi kunna
genomföra i december i samband med julhandeln. Totalkostnaden för projektet är cirka 28 miljoner kronor, säger projektledare Tomas Ohlsson vid tekniska förvaltningen i Hässleholm.
Text och foto: Lars Edling, frilansjournalist
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Resecentrum med omgivningar är Västerås kanske djärvaste satsning på stadsutveckling i modern tid.

Ny stad i staden
Västerås växer och nu genomför vi en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling.
Vi skapar en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar
varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö,
full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.
Då både Västerås befolkning och resandet i regionen ökat
betydligt mer än förutspått, samtidigt som vårt sätt att leva
förändras i snabb takt till följd av bland annat digitalisering
och en strävan att leva mer hållbart, upplevs nuvarande
centralstation och bussterminal i Västerås som underdimensionerade och omoderna.
ETT OMRÅDE SOM SUDDAR UT GRÄNSER

I Västerås stads vision 2026 – ”Staden utan gränser” talar vi
om en stad vi skapat tillsammans, som vi är stolta över, som
skapar gemenskap, och har en naturlig kontakt med Mälaren.
Ända sedan 1990-talet har vi i Västerås jobbat med att vända
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staden mot Mälaren, att göra sjön tillgänglig för alla invånare.
Denna stadsdel är den sista pusselbiten för att knyta ihop de
helt nya stadsdelar som sedan dess har byggts längs med mälarstranden med citykärnan. En viktig pusselbit, mitt i staden.
En stadsdel i ett helt fantastiskt läge som, om vi bygger på rätt
sätt, kommer att knyta ihop flera av stadens betydelsefulla
områden och destinationer. Samtidigt som den knyter Västerås
närmare världen runt omkring.
STORA UTMANINGAR ATT OMVANDLA INDUSTRIMARK

Det finns orsaker till att denna del av staden inte omvandlats
tidigare. Mycket måste utredas, beslutas och sedan klaffa rent
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planeringsmässigt för att vi ska lyckas. För att förverkliga
idéerna krävs satsningar från alla inblandade aktörer. Investeringskostnaderna är stora och alla aktörer och intressenter
behöver gå ur projektet som vinnare.
I området finns utöver flera småindustrier ett avloppsreningsverk och en silo med skyddszoner att ta hänsyn till. För att
omvandlingen av stadsdelen ska kunna sätta fart på riktigt
behöver silon flyttas, vilket innebär att vi behöver bereda plats åt
den någon annanstans. Och ska marken sedan kunna användas
är flytt alternativt ombyggnad av reningsverket en förutsättning.
En annan stor utmaning är kapacitetsbrist på spåren. Enligt
Trafikverkets beräkning uppstår den omkring år 2025.
Västerås stad bedömer att kapacitetsbristen kommer tidigare,
då etableringen av nya verksamheter, befolkningstillväxt och
resande har ökat markant. Stadens och järnvägens utveckling
bör följas åt för att möta behoven och minimera störningar och
dubbla kostnader. Därför behöver vi få med spårombyggnaden
i Nationell Transportplan.
LYCKAS VI SÄTTER VI VÄSTERÅS PÅ VÄRLDSKARTAN

Vi har alla möjligheter att skapa ett område som är tillgängligt,
integrerande och klimatsmart planerat.
Två vägvisande strategier vi jobbar utifrån idag är hållbar
utveckling – ekologisk, ekonomisk och social, samt att bygga

staden inåt. Visst innebär det höga kostnader att sanera
gammal industrimark, men vi har jobbat fram en bra process
för det arbetet och vi tycker att de långsiktiga vinsterna väger
tungt. Genom att omvandla gamla områden som blivit
omoderna kan vi anpassa dem till nya livsstilar och ny teknik.
Vi kan bygga in mer hållbara värden i den befintliga staden,
såsom att öka tillgänglighet inom och mellan områden, skapa
mer grönska, öka säkerhet och servicenivå.
I projektet vill vi dra nytta av, och synliggöra, att Västerås
är en teknik- och energistad. Vi vill samarbeta och lyfta fram
lokala företag som förenar teknik och innovativa lösningar. Vi
vill även skapa en stadsdel som möter dessa företags nuvarande,
och framtida, behov. Vi vill möjliggöra dess tillväxt på världsmarknaden, med utgångspunkt i Västerås. Vi vill även visa
dem som ännu inte hittat hit att vi är en stad att räkna med.
En stad där individer och företag får sina behov bemötta, där
vi sätter invånarna i centrum.
Vissa dagar kan detta även för oss låta som ouppnåelig dröm.
Men vi vet numera att när vi alla aktörer i Västerås tar oss an
utmaningar tillsammans så finns det inte längre några gränser
för vad som är möjligt. Det är så vi når vår Vision 2026 –
staden utan gränser.
Text: Viktoria Ohlsson, Kommunikatör Stationsområdet & Västerås
Resecentrum, Västerås stad. Illustration: Bjarke Ingels Group

STADSBYGGNAD 5 · 2017

25

TEMA INFRASTRUKTUR

Så greppar du bullret
Vid planering och byggande är omgivningsbuller en viktig faktor att beakta och som avgör var och
hur bostäder kan byggas och utformas. Det handlar också om att utforma framtidens bostadsmiljöer
på ett så bra sätt som möjligt utifrån förutsättningarna i varje enskilt projekt.
Att skapa goda ljudmiljöer för de boende och minimera risken
för negativ hälsopåverkan är viktiga målsättningar. I bullerutsatta miljöer är det särskilt viktigt att bullerfrågorna ges en
framskjuten roll när olika intressen ska vägas mot varandra.
Idag finns dessutom en större kunskap om effekter på människors hälsa och hur bostäder kan utformas i utsatta miljöer.
Om man ser till utvecklingen under senare år går det att
hitta både bra och dåliga exempel på hantering av buller i
planeringen. Den höga takten i bostadsbyggandet i kombination
med att förtätning alltmer sker på platser som tidigare ansågs
olämpliga för bebyggelse, ställer höga krav på alla inblandade.
Buller regleras dels på lagstiftningsnivå genom plan- och
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB), dels genom föreskrifter.
Dessutom finns vägledningar från myndigheterna som beskriver
hur man så långt möjligt kan skapa goda ljudmiljöer. Det finns
riktvärden för acceptabla ljudnivåer såväl inomhus som utomhus,
uppdelat på olika källor. Reglerna för omgivningsbuller har även
stor betydelse för industrier och infrastrukturhållare eftersom
kraven på goda levnadsmiljöer ur ett bullerperspektiv kan påverka
verksamheternas utvecklingsmöjligheter.
GENOMFÖRDA ÄNDRINGAR

Sedan 2015 har omfattande förändringar genomförts. Riksdagen har beslutat om lagändringar i PBL och MB, regeringen
har tagit beslut om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och myndigheterna har publicerat vägledningar
med riktvärden för industri- och verksamhetsbuller. Lagändringar har införts vid två tillfällen (2/1 2015 och 1/1 2016) och
trafikbullerförordningen, som gäller sedan 1/6 2015, ändrades
i vissa delar 1/7 2017.
Ett huvudsyfte med förändringarna har varit att skapa ett
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tydligare och mer förutsägbart regelverk bland annat genom
bättre samordnad lagstiftning och en likartad tillämpning av
riktvärdena över hela landet. Ändringarna har genomförts
under relativt kort tid, vilket inneburit en osäkerhet om vilka
regler som gäller. En faktor som ökat osäkerheten är diskussionen
om ytterligare ändringar inom området. Boverkets bedömning
är att det viktigaste i nuläget är att rikta fokus mot tillämpningen av gällande regler. Därför finns ett kontinuerligt behov
av information och vägledande underlag.
UPPFÖLJNING

Boverket och länsstyrelserna har haft i uppdrag att följa upp
hittillsvarande tillämpning av reglerna. En delredovisning
gjordes vid årsskiftet om effekterna av ytterligare ändringar av
trafikbullerförordningen. En uppföljning av förordningen som
helhet gjordes i maj 2017 inklusive sammanställning av länsstyrelsernas iakttagelser. Till 30 november i år har Boverket
även i uppdrag att utvärdera övriga delar av tillämpningen
inklusive industri- och verksamhetsbuller.
Planering och byggande av bostäder är en process som tar
tid och utvärdering av stora förändringar så nära efter införandet
ger begränsat med kunskapsunderlag. I utvärderingen av
trafikbullerförordningen konstateras inledningsvis att förändringarna ännu inte hunnit tillämpas fullt ut, men att några
viktiga slutsatser kan noteras. Som nämnts finns stora behov
av vägledning och kunskapsspridning kring buller i planering
och byggande. Dessutom är både Boverkets och länsstyrelsernas
erfarenheter hittills att det blivit vanligare med en lägre
ambitionsnivå för den ljudkvalitet som eftersträvas, även i
situationer då det är möjligt att utan svårigheter nå en bättre
kvalitet.
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FAKTA/INFORMATION OM BULLER
En hel del information och vägledande material har
publicerats på Boverkets webbplats. Allt material
om buller finns samlat på hemsidan under en
särskild flik. http://boverket.se/buller
• I PBL kunskapsbanken finns flera avsnitt och
temadelar som tar upp omgivningsbuller.
• Ett paket med 7 stycken webbaserade utbildningar har tagits fram som beskriver hanteringen av
buller dels allmänt, dels i planprocessens olika
skeden från ÖP till bygglov och PBL-tillsyn.
• Två webbseminarier om buller har genomförts.
• Vanligt förekommande frågor med förslag till svar
publicerades redan sommaren 2016. Ambitionen
är att återkomma med fler frågor och svar.
• En film om begreppet goda ljudmiljöer publicerades 2016.
Boverket har även för avsikt att utarbeta en samlad
vägledning för tillämpningen av trafikbullerförordningen och tillhörande regler för omgivningsbuller.

skärpning förväntas. EU-kommissionen har tidigare i år
publicerat en utvärdering av direktivet om omgivningsbuller
(2002/49/EG). Av redovisningen framgår att bullerfrågorna
har fortsatt hög prioritet och att kommissionen inväntar ovan
beskrivna redovisning från WHO innan eventuella revideringar.
Nu när det byggs så många nya bostäder är det viktigt att
både bostäderna och boendemiljöerna blir bra och hälsosamma. Kunskapen om hur vi kan utforma bra bostäder även i
bullriga miljöer har ökat betydligt under de senaste 10–15
åren. Bostadsbyggande är numera möjligt oavsett vilken
ljudnivå det är på den exponerade sidan. Detta gäller överallt i
landet. De hinder för
VAD HÄNDER NU
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Berörda centrala myndigheter samverkar inom den så
kallade nationella bullersamordningen. En samverkan som har värden som anges i förordningen utan att göra avkall på
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stor betydelse i arbetet för en ökad samsyn och i diskussionen
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ingen
anledning
att planera för sämre bostäder i onödan!
med att uppdatera WHO:s riktvärden för omgivningsbuller.
Såväl PBL som MB utgår från behovet av goda livsmiljöer.
PBL anger uttryckligen att bostadsbyggnader ska lokaliseras
till mark som är lämplig och medför möjlighet att ”förebygga
olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller”
(2 kap. 6a § PBL). Olägenhetsbedömningen, som är identisk
i både planläggning och tillsyn, ska utgå från enhetliga,
medicinska kriterier. Nivåer för omgivningsbuller vid
bostadsbyggnads fasad och uteplats är etablerade sedan många
år och har genom trafikbullerförordningen
författningsreglerats.

Den information som hittills redovisats tyder på att kopplingen
till allvarliga hälsoeffekter stärkts och i vissa delar kan en

Text: Magnus Lindqvist, utredare Boverket
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Ett hus för
alla kommuner

Hjältevadshus fick den högsta rangordningen för lägre hus.

Vi har under de senaste åren sett en snabb förändring av den svenska bostadsmarknaden. I årets
bostadsmarknadsenkät från Boverket uppger 255 av landets 290 kommuner att det är underskott på
bostäder. Det innebär en ökning med 72 kommuner, närmare 40 procent, på två år.
En koncentration av allt fler verksamheter till storstadsregionerna kombinerad med en snabb demografisk förändring, inte
minst genom ett kraftigt inflöde av flyktingar har accentuerat
bekymren och även spritt problemen geografiskt så att bostadsbristen nu är ett faktum i snart sagt hela landet. Förutom för
de nyanlända saknas i majoriteten av kommunerna bostäder
också för ungdomar och för äldre som vill flytta till en mer
tillgänglig bostad.
Under våren 2015 när regeringen hade en ambition att ta
tag i bostadspolitiken förde SKL samtal med regeringen om
tänkbara åtgärder där SKL skulle kunna göra en insats.
Stimulanser till kommunerna diskuterades, bland annat den så
kallade ”kommunbonusen” som utgår till kommuner som
bygger bostäder och som samtidigt tar emot nyanlända. Bland
åtgärderna för att få fart på bostadsbyggandet diskuterades
även stöd i form av ramavtalsupphandling av tillfälliga bostäder.
Idén om tillfälliga bostäder mötte stor tveksamhet i media,
bland debattörer och även från kommunalt håll. Intresset från
regeringen svalnade, men SKL tyckte ändå att det fanns skäl
att gå vidare med en ramavtalsupphandling av bostadshus som
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stöd för de många kommuner som inte byggt på många år eller
som hade svårt att få intresse för att bygga i kommunen.
BESLUT OM UPPHANDLING

Under hösten 2015 inleddes ett samarbete mellan SKL och
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), som är ett dotterbolag
till SKL med uppgift att göra gemensamma upphandlingar
för kommuner och landsting. Syften var att undersöka
möjligheterna att göra en ramavtalsupphandling av bostadshus. Som upphandlingskonsult anlitades AffärsConcept AB,
också det ett företag i SKL-koncernen.
Tanken om flyttbarhet var fortfarande levande därför sökte
vi i de förberedande kontakterna framför allt producenter av
volymelement. När vi formaliserat kontakterna med kommunerna, genom att gå ut med en enkät för att efterhöra intresset,
och genom att skapa en referensgrupp, blev det dock snart
tydligt att behovet av flyttbara bostäder framför allt var något
som efterfrågades av de tre storstäderna. Såväl Stockholm som
Göteborg och Malmö hade samtidigt egna initiativ för att
handla upp tillfälliga bostäder. När Göteborg, senare under
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processen, fick bakslag på ett tillfälligt lov för studentbostäder
minskade intresset för tillfällighet och flyttbarhet ytterligare.
UPPHANDLINGSPROCESSEN

När resultatet från enkäten om kommunernas intresse för
upphandlingen var framme i början av 2016 beslutade SKL att
gå vidare med upphandlingen av ”Bostadshus 2016 från SKL”.
Den upphandlingsform som valdes var ”Konkurrenspräglad
dialog” vilket innebär att förkvalificerade leverantörer erbjuds
delta i en dialog innan ett slutligt förfrågningsunderlag tas
fram. Det var nu klart att upphandlingen skulle ske i två delar,
ett lägre hus/byggsystem med möjlighet till demontering/flytt
av byggnaden och ett lägre hus utan krav på flyttbarhet. Sju
leverantörer utvaldes för dialog i var del.
Under våren och sommaren träffade projektgruppen, nu förstärkt med en arkitekt och en teknisk konsult, samtliga leverantörer tre gånger. Vid det första tillfället krävde vi att leverantören
skulle ha sin arkitekt med sig för att ta del av de tankar som
fanns om produktens arkitektoniska utformning och kvalitet.
I september 2016 skickades det slutliga förfrågningsunderlaget
ut till de företag som deltagit i dialogen. Ett par företag hade
hoppat av redan tidigare i processen och när anbudstiden gick ut
visade det sig att även bland de företag som deltagit i dialogen
fanns sådana som till slut valde att inte ge något anbud.
Vi gick dock vidare med utvärdering av anbuden med hjälp
av en utvärderingsgrupp som bestod av representanter från
projektgruppen inklusive arkitekt och teknisk konsult samt ett
antal representanter från kommuner.
I januari 2017 kunde vi göra en tilldelning av de lägre husen
till fyra företag som bedömdes ha uppfyllt förfrågningsunderlagets krav. För de högre husen ombads leverantörerna ingå i
ytterligare en förhandling vilket försköt tilldelningen drygt en
månad. Avtalen trädde ikraft 1 mars 2017 för de lägre husen
och 1 april 2017 för de högre husen.
VAD HAR VI KÖPT?

Upphandlingen omfattar i
första hand ett byggsystem.
Leverantörerna skulle i anbudet
illustrera byggsystemet med ett
typhus med givna ramar när
det gällde lägenhetssammansättning och utrustning.
Dessutom skulle leverantören
visa möjligheterna att anpassa
byggsystemet till olika förutsättningar och miljöer.

För den kommun som vill ha ett typhus gäller den rangordning som fastställdes vid tilldelningen.
För de lägre husen är den:
1. Hjältevadshus
2. BoKlok
3. NCC/Derome
4. VillaVida
För de högre husen:
1. Lindbäcks bygg AB
2. NCC
Om man vill utnyttja andra möjligheter i byggsystemet
görs en enkel ”förnyad konkurrensutsättning” med samtliga
avtalade leverantörer för den hustypen. Det kan till exempel
handla om en annorlunda utformad bottenvåning, ändrad
lägenhetssammansättning eller annan byggnadskonfiguration. SKI kommer successivt att redovisa exempel på hur
ett sådant avrop kan ske.
Även för typhusen ryms vissa variationer inom ramen för
typhuset. Det gäller fasadmaterial, takutformning, balkonger,
komplementbyggnader och vissa inre åtgärder i byggnader och
lägenheter.
Vi tycker att vi med ramavtalsupphandlingen av Bostadshus
lyckats ge kommunerna ytterligare ett verktyg i arbetet för att lösa
bostadsfrågan. Bostadshus 2016 ger möjlighet att använda en
produkt av god teknisk och arkitektonisk kvalitet som vid behov
kan anpassas till lokala förutsättningar och till och med lokal
byggnadstradition. Vi är mycket nöjda med den process vi gått
igenom tillsammans med leverantörerna för att designa produkten
och vi vet att även de tycker att de haft stor nytta av dialogen.
SKL:s ambition var också att påverka byggbranschen till nya
lösningar på behovet av bostäder till överkomliga priser. Även
här tycker vi att vi kommit en bit på väg med nya aktörer på
marknaden och med nya konstellationer av företag.
SKL går nu vidare i en förstudie om en eventuell ramavtalsupphandling av förskolor.
Text: Bengt Westman, arkitekt SAR/
MSA, senior expert, Sveriges
Kommuner och Landsting

Läs mer om Bostadshus 2016 från
SKL: http://www.sklkommentus.
se/inkopscentral/ramavtal/
fastighet-och-tillhorande-tjanster/
bostadshus-2016/
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RAPPORT FRÅN GATU- OCH PARKDAGARNA

Hur gör man gröna ytor mer tillgängliga? Sundsvall satsar på att knyta samman gröna stråk. Här gör konferensdeltagarna ett besök
vid Sidsjöbäcken och blir inspirerade av ett trädäck.

Gröna stråk lyfter Sundsvall
När Gatu- och parkdagarna arrangerades i Sundsvall satte värdkommunen strålkastarna på
hållbarhet i vardagslivet. Det blev uppskattat. Ökad cykling, fler gröna parkområden och hus
på vatten är heta ämnen för många kommuner.
– Jag är mest inspirerad och lite överraskad av att Sundsvall
vågar ha parkerna så nära vatten, säger en av deltagarna på
konferensen. Vatten, parker och hur kommuner i landet
resonerar kring sambandet mellan gröna ytor och hälsa kom
upp i flera av programpunkterna. En bussutflykt mitt i
programmet knöt samman många teorier. Färden gick först
till Fagerdalsparken som ligger intill Sidsjön, ett sport- och
friluftsområde bara ett par kilometer från stadskärnan. Genom
parken rinner Sidsjöbäcken och tidigare låg där en kommunal
badbassäng som sedan länge är borta.
– Parken ligger mitt i ett bostadsområde och har länge haft
stor betydelse som rekreationsplats. Efter att badet av många
olika skäl togs bort så hamnade parken lite i glömska och så
även underhållet. Nu har vi lagt resurser på att skapa en
populär grönyta igen, berättar Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare, Sundsvalls kommun.
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En medborgardialog gav svaret att Sundsvallsborna allra helst
hade velat få tillbaka badet, men det fanns trots det argument
för att låta den öppna gräsytan vara orörd. Eftersom Sundsvall
är en av landets mest kuperade städer är det relativt ont om
öppna platta ytor där utrymmet tillåter folksamlingar, fri lek
och så vidare.
PULKABACKE ISTÄLLET FÖR BASSÄNG

– Dessutom har parken en populär pulkabacke som de
närboende vill bevara. Att bygga något på den platta ytan
inkräktar på den aktiviteten, säger Cecilia Andersson.
I stället har kommunen byggt ett vackert trädäck med
särskilda platser för soldyrkare. En lekplats har rustats upp
och tre studsmattor placerats ut.
För att skapa trygghet och för estetiska värden har bänkarna
inbyggd belysning. Även det brusande vattenfallet mitt i

Stadsträdgårdsmästare Cecilia
Andersson guidade i äldre och
nyare parkområden. Bland annat
väckte ett besök vid Sundsvallsbrons ena fäste stort intresse.

Smarta sätt att ta tillvara dagvatten visades upp.

Parker får gärna locka till aktivitet. Det hoppas vi nog alla.

parken har stämningsfull belysning när mörkret faller.
Bara några hundra meter från Fagerdalsparken ligger Hantverksparken som också rustats upp med modern lekutrustning
för de yngre och med träningsredskap och utegym för de som
vill träna utomhus och slippa betala gymkort.
Mitt i det stora bostadsområdet Nacksta finns fem hektar
gräsyta som i dag inte uppfattas som ett parkområde. Men nu
startar Sundsvalls kommun arbetet med att göra området mer
tillgängligt. En omfattande medborgardialog drar igång. Även
Nacksta passerades under bussturen.
WIFI I PARKEN

En annan grön yta som väckte stort intresse ligger vid Sundsvallsbrons norra fäste, där ett nytt parkområde med en damm
samlar dagvatten från den drygt 2 kilometer långa bron.
Systemet klarar 1 700 liter i sekunden, men det som kanske
flest höjer på ögonbrynen åt handlar om wifi.
– Vi monterar högtalare på betongfundamenten som man
kopplar upp sig mot med wifi och kan spela musik. Den här

platsen stör man ingen på, det tror vi kan attrahera unga, säger
Cecilia Andersson.
I ett större perspektiv är visionen att bygga samman flera
gröna stråk i Sundsvall och därmed underlätta för gång och
cykling. Om just färdvägsmiljöernas betydelse för ökad
cykling och folkhälsa, pratade Peter Schantz, professor vid
Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm.
I Stockholm använder 352 000 personer sina bilar för att åka
till jobbet. Av dem har 112 000 personer en färdväg som gör
att de på mindre än 30 minuter skulle kunna cykla till jobbet.
– Om vi kan få en stor del av dessa att använda cykeln är
hälsovinsterna betydande. En aktuell brittisk studie visar till
exempel att arbetspendling med cykel sänker risken för att få
cancer med 45 procent. Cykel och gång är basen i en folklig
rörelsepyramid om vi ska komma åt folkhälsan, säger Peter
Schantz.
Han har också varit högst delaktig i forskningsprojektet
“Fysiskt aktiv arbetspendling” som GIH bedrivit på området
och som han redovisade under konferensen. Där har pendlare
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Några av konferensens huvudpersoner var Jörgen Ringman och Magnus Sandebree, Imorgon
Innovation, Peter Schantz, professor, GIH, samt Anna Olofsson och Viveca Norberg, moderator
respektive projektledare.

Vad tar du med från konferensen?
– Det blev ett uppvaknande för mig när det gäller
hur klimatförändringarna påverkar riskerna för
skogsbränder. Intressant också vad som spelar roll
för att vi ska cykla mer.
Anna Glittersten, projektledare, Helsingborgs
kommun

– Det kan vara svårt i mindre kommuner att få
utrymme för satsningar på parkmiljöer, men i
Sundsvall har man gjort mycket på kort tid och det
var intressant att se. Särskilt hur man kombinerade
park och dagvattenanläggning vid Sundsvallsbron
var inspirerande.
Claes-Håkan Elvesten, gatuingenjör, Vårgårda
kommun

– Jag njöt extra mycket under rundturen med
buss till parker. Jag är mest inspirerad och lite
överraskad av att Sundsvall vågar ha parkerna så
nära vatten. Det tycker jag att man i regel tyvärr är
lite för rädda för. Det var också intressant att se hur
Sundsvall kommunicerar med VR (virtual reality)
och digital teknik i Stenstan Visitor Center.
Lizah Lund, enhetschef Park, Boden

– Det mest givande är att se hur viktigt det är med
en mötesplats för alla kommuner med liknande
utmaningar. Ett bra exempel är passet från Räddningstjänsten om brandrisker i allt torrare marker.
Med kunniga talare och goda exempel så knyter vi
ihop nätverket.
Hans Andersson, Gatukommitténs ordförande

i intervjuer fått ta ställning till hur faktorer som fysiska, trafikmässiga och sociala miljöer samt väder och ljus påverkar viljan
att ta cykeln till jobbet.
– Vad motverkar och vad stimulerar? När känns det tryggt
och när är det otryggt? Vet man det så kan man planera stadsmiljön bättre. Vår forskning visar klart och tydligt att grönska
och skönhet i miljön stimulerar till cykling, säger Peter Schantz.
NY STADSDEL PÅ VATTEN

Ett annat område som får utrymme i aktuell debatt om städers
utveckling är marina miljöer. I Sundsvall pågår ett utvecklingsprojekt som företaget Imorgon Innovation initierat i inre
hamnen, och där man byggt ett trähus som prototyp på
vattnet. I Sundsvall talar historien sitt tydliga språk. Industrin
har dominerat vid vattnet och det dagliga livet har tittat åt andra
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hållet. Nya Sundsvallsbron har hjälpt till att ändra på det.
Visionen är att det här ska bli en stadsdel med 25 hus på
pontoner, sammanlänkade med bryggor. Det kan finnas allt
från båtplatser till kallbadhus och restauranger i det lilla
området.
– Vi tänker Bullerbyn men samtidigt föränderlig stadsmiljö
när vi utvecklar det. Vi tror att den som vill bo här också rör
sig mellan boenden och jobb i andra städer, säger Magnus
Sandebree som är projektledare och som väntar på ett planbesked
från Sundsvalls kommun för att kunna gå vidare.
I slutet av sin halvtimme visar han ett nytaget foto på en
sjöfågel som ligger och ruvar på ägg vid trähuset som guppar
på en ponton. Många i publiken nickar gillande åt bilden.
Text och foto: Anders Lövgren, frilansjournalist

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Kommunala lantmäteridagarna 2017
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

22–23 november i Stockholm
Konferensen kommer att hållas den 22-23 november på Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.
Dagarna kommer att innehålla aktuella och intressanta frågor
inom fastighetsbildning och samhällsbyggande!
Se programmet och anmäl dig på www.sverigesstadsbyggare.se

Anmäl er nu!

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Välkommen till

Medborgardialog i
samhällsbyggnadsprocessen
– varför då?
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

5 – 6 december i Stockholm
Föreningen Sveriges Stadsbyggare bjuder in till föreningens kurs:
Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen – varför då?
Deltagarna i föreningens tre tidigare kurser representerade en
mångfald av professionerna inom samhällsbyggnadsprocessen.
Deltagarna har varit mycket nöjda med upplägg och genomförande
av kurserna. Föreningen bjuder därför in till ytterligare en kurs
den 5 – 6 december 2017 i Stockholm. Detaljerat program och
anmälan finns på: www.sverigesstadsbyggare.se

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare
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IFME:s vårmöte 2017 i Jyväskylä, Finland

Många funderingar under IFME:s
workshop.

Svenska delegaterna Sofi
Almqvist och Inger Sundström.

Speciell gatubelysning
i Jyväskylä.

Många trappor handskottas
vintertid i centrala Helsingfors.

Finska kongressens deltagare
avbildas årligen.
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IFME, The International Federation of Municipality Engineering, som Föreningen Sveriges
Stadsbyggare är medlem i, håller normalt två
möten per år. IFME:s vårmöte 2017 var
sammankallat till Jyväskylä i Finland med
finska föreningen, FAME, Finnish Association
of Municipal Engineering (SKTY) som värd.
Mötesdagarna i Finland inleddes för dem
som ville med en busstur. Den startade med
en rundtur i Helsingfors. Liksom vid förra
mötet i Kiruna fick IFME-gänget återigen göra
en tur i underjorden. Den här gången var det
bergrum under Helsingfors som besiktigades. Finland har stark bra berggrund att
spränga i. Hela maskinparken för vägunderhåll och snöröjning i Helsingfors har sin
hemvist i bergrum. För verksamheter som
kräver stora ytor är det tacksamt att använda
underjorden. Andra nyheter i Helsingfors är
att gamla hamnen kommer att tas i anspråk
för bostäder, hela 15 000 lägen heter för 100
000 invånare planeras. Den nya hamnen tar,
förutom all annan båttrafik, emot minst 100
kryssningsfartyg årligen.
På fortsatt färd mot Jyväskylä blev det
studiebesök och kommunpresentation i
Tammerfors. Tammerfors är också en
spännande tillväxtstad i Finland.
Jyväskylä, målet för bussresan, ligger cirka
25 mil norr om Helsingfors. Staden hette
tidigare Alajärvi och har ett modernt
stadscentrum skapat av den välkände
arkitekten Alvar Aalto. Jyväskylä kallar sig
gärna för Alvar Aaltos stad.
Jyväskylä är Finlands sjunde största stad
med 140 000 invånare och befolkningsökningen är en av de snabbaste i Finland.
Staden ligger i norra ändan av sjön Päijänne
och där finns Jyväskylä universitet med sju
fakulteter. Det finns sammanlagt cirka 47 000
elever/studenter på olika skolor och nivåer,
vilket ger en ungdomlig och innovativ
atmosfär. Det var här det första finska
läroverket grundades. Jyväskylä kallas också
för Ljusets stad och staden har satsat mycket
på belysningsprojekt genom upplysta
byggnader, konstbyggnader och konstverk.
Alvar Aalto bodde och studerade i

Jyväskylä och staden präglas av de närmare
trettiotalet byggnader som har ritats av den
kände finske arkitekten, några exempel är
Alvar Aalto-museet, Muurame kyrka och
Kommungården i Säynätsalo.
Staden har ett enhetligt rutformat gatunät,
som har präglats av professor Pentti Murolä,
ibland kallad gågatornas upphovsman. En
annan känd man från Jyväskylä är backhopparen Matti Nykänen som vann tre guld i OS i
Calgary 1988.
Antalet länder som deltar på IFME:s möten
ökar. Den här gången var 17 länder representerade jämfört med 14 på förra mötet i Kiruna.
Frankrike, AITF, är nu åter formell medlem i
IFME. Frankrike, ett av länderna som startade
IFME 1960, har varit borta ett antal år.
Tjeckien, Slovakien och Ungern överväger
medlemskap.
Workshoparbetet med IFME:s strategiska
plan fortsatte. Resultatet kommer att
sammanställas av IFME:s generalsekreterare
Chris Champion, tidigare IFME-ordförande
med hemvist i Australien.
IFME-gruppen är sedan tidigare överens
om att använda WeChat, kontakterna blev
uppfriskade och nya deltagare anslöts till
chatgruppen.
IFME:s höstmöte 2017 hölls i Perth/Australien i augusti, information därifrån
kommer i nästa nummer av Stadsbyggnad.
IFME World Congress hålls vart tredje år,
nästa gång blir det i Kansas City, Mo, USA i
anslutning till kongressen där 26-29 augusti
2018. Förhoppningsvis har vi flera föredragshållare och deltagare från Sveriges Stadsbyggare med där.
Minnesanteckningar från NKS- och
IFME-möten finns på föreningens hemsida
http://sverigesstadsbyggare.se, under flik
Kommittéer/Internationell kommitté
På IFME:s hemsida www.ifmeworld.org
finns mer information om organisationen.
Text och foto: Föreningen Sveriges Stadsbyggares
representanter vid mötet:
Sofi Almqvist, styrelseledamot, Stockholm
Inger Sundström, internationell samordnare, Skärhamn
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Returadress
Föreningen Sveriges Stadsbyggare
118 82 Stockholm

PORTO
BETALT

GOD
IMORGON!
Det vi gör idag påverkar vår morgondag.
På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre
förutsättningar för dagens och framtidens städer. Det är möjligt tack
vare våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare och att
våra vinster går till forskning och utveckling.
Framtiden spelar roll. Tillsammans med våra kunder hittar
vi lösningar för en bättre morgondag.

