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LEDAR E

Att transporterna står för en mycket stor del av 
utsläppen av klimatpåverkande gaser vet vi alla. 
Flygets del släpps ut på hög höjd vilket inte är bra. 
Sjöfarten har länge använt olja som inte varit den 
bästa. Tåget är bra där det är elektrifierat. Och att 
vägtransporter bidrar till koldioxidutsläppen i alldeles 
för hög grad är allmänt känt. Kollektivtrafiken är 
ganska bra men egentligen är det bara cykel och 
gångtrafik som är riktigt klimatsmarta när vi ska 
transportera oss på vägar och i staden.

Men man skulle gärna vilja se en långsiktighet, 
både för tillverkare och konsumenter, och få en 
helhetssyn på hur vi ska se på olika bränslen och 
deras skadliga effekter. Den som för något år sedan 
köpte en ny dieselbil i tron att han eller hon är snäll 
mot miljön får nu veta att bilen kanske inom något år 
blir förbjuden att åka med i de större städerna. Det 
motverkar trovärdigheten för arbetet med att minska 
transporternas miljöpåverkan.

Orsaken till att dieseln nu kommit i fokus ligger 
nog i att vi gärna blandar ihop ”klimat” och ”miljö”. 
Ett modernt dieselfordon är mycket bränslesnålt och 
förbrukar därför relativt sett lite fossilt bränsle. Därför 
har de bilar som haft snåla motorer fått beteckning-
en ”miljöbil”. Samtidigt som vi alltid har vetat om att 
dieselmotorn släpper ut en hel del annat som är 
skadligt för miljö och hälsa. Men nu blir många 
överraskade av att nya dieselbilar ses som miljöhot. 
En rättare beteckning hade nog varit att kalla dessa 
snåldieslar för ”klimatbilar”.

Miljöfrågan har, när det gäller framförallt 

vägtransporter, varit inriktad på att minska förbruk-
ningen av fossila bränslen. Det är gott och väl och 
det arbetet måste fortsätta. Men vi får inte tro att 
teknik och ”miljövänligare” bränslen kommer att lösa 
alla trafikens miljöproblem.

Vi talar om ”klimatet” som är en viktig del av vår 
livsmiljö men det finns så mycket mer vi måste ta 
hänsyn till. Hälsopåverkande gaser och partiklar, 
buller, trafikolyckor, fragmenteringen av landskapet 
där vägar skapar barriärer för både människor, djur 
och växter samt inte minst den oerhörda plats bilar 
kräver i våra städer.

Detta gäller också när vi talar om det som är så 
aktuellt i samhällsdebatten nu – elektriska bilar och 
självkörande bilar. Visst har elmotorer stora fördelar 
men påverkar miljön gör de också. Batteritillverkning-
en kräver stora energiresurser och ändliga mineraler 
från jordskorpan. Elbilar behöver också vägar och tar 
upp utrymme. Och de flesta människor vill nog även  
i framtiden jobba ungefär 8 – 17 så i topparna behövs 
många fordon vilket kanske innebär att självkörande 
bilar inte minskar bilparken så mycket.

Detta är saker vi måste ha med oss när vi funderar 
över hur vi ska utveckla våra städer och transport- 
systemen. Vilka samlade resurser förfogar vi över och 
hur använder vi dessa resurseffektivt och långsiktigt 
hållbart? För vi kommer alltid att vilja förflytta oss 
både kortare och längre sträckor.

Anders Bylund, styrelseledamot Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Klimatet är bara en pusselbit
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Hitta ditt nya jobb!

www.stadsbyggarkarriar.se

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggares  
stipendium Nu är det dags! En möjlighet du inte får missa!

Du kan söka Sveriges Stadsbyggares stipendium! Så här står det i 
bestämmelserna för stipendiet: 
“Stipendiet är avsett att användas för studier, forskningsarbete eller resor, 
som befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken 
eller samhällsbyggandet. Stipendiet tilldelas i första hand yngre sökande med 
minst 5 års kommunalteknisk praktik efter avslutad grundutbildning.” 

Stipendiet utgår med högst 40 000 SEK, och skall utnyttjas och redovisas 
inom ett år efter det stipendiaten erhållit besked om att han/hon tilldelats 
stipendiet. 

Till din ansökan bifogar du meritförteckning, motivering till stipendiet 
och specificerad tidplan för stipendiets utnyttjande. 

Du hittar bestämmelserna för stipendiet på föreningens hemsida  
www.sverigesstadsbyggare.se/Om oss – klicka “Stipendium och utmärkelser” 
i vänsterkanten, så finns stipendiebestämmelserna överst. 

Har du någon fråga är Anders Bylund, 0920-454233, anders.bylund@lulea.se 
Sveriges Stadsbyggares kontaktperson.
Din stipendieansökan ska ha kommit in till info@sverigesstadsbyggare.se 
senast 2018-06-01. Söker du stipendiet måste du följa riktlinjerna  
i bestämmelserna om stipendiet!
Hjärtligt välkommen med din ansökan!
Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Sök!
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I Karlstad finns nu ett översvämningsskydd mellan Vänern och stadens inre hamnområde där det växer upp nya bostadsområden.
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De trotsar vattenhot
från tre olika håll
Det kan komma från norr, från söder eller uppifrån men hotet från vattenmassorna hindrar inte 
Karlstads kommun från att utveckla ett nytt bostadsområde i ett vattennära läge. Med hjälp av ett 
semipermanent översvämningsskydd, slussportar och kraftiga pumpar kan cirka 2000 nya bostäder 
byggas i ett av Karlstads bästa lägen. 

TEMA KLIMAT

Karlstad ligger vid Vänerns strand, precis där Klarälven rinner 
ut genom flera älvfåror och bildar norra Europas största 
sötvattendelta. Det är inte en idealisk plats för att bygga en 
stad men det är precis där Värmlands läns residensstad ligger. 

Placeringen gör att Karlstad riskerar översvämning från tre 
olika håll. Höga flöden i älven kan orsaka översvämning precis 
som höga nivåer i Vänern eller kraftiga skyfall. Det värsta 
scenariot är såklart om dessa tre scenarier sker samtidigt. Men 
Karlstad är en stad som växer och det finns ett stort behov av 
bostäder så översvämningsrisken är helt enkelt något som kom-  
munen måste ha med sig i planeringen och byggandet av staden.

STOR STADSOMVANDLING PÅGÅR

Karlstad genomgår just nu en av de största stadsomvandlingarna 
som staden varit med om i modern tid. En del i den omvand- 
lingen är utvecklingen av ett nytt bostadsområde i centralt läge 
där det tidigare funnits industrier och kontor. Det har vatten-  
kontakt med både Vänern och Klarälven. För att göra saken 
mer komplicerad ligger även stadens gästhamn i området. 

För att kunna satsa på det här området behövde kommunen 
hitta sätt att stoppa vatten från älven i den kanal 
som leds in i området, stoppa vatten från Vänern 
som släpps in via gästhamnen och hantera vatten 
som kommer via skyfall.

Kommunen tittade på olika lösningar. Att valla in 
området där bostäderna skulle byggas hade inte gett 
ett estetiskt trevligt område och samtidigt bildat ett 
stort badkar som inte kunde släppa ut skyfallsregn. 
Istället föll valet på ett semipermanent översväm-
ningsskydd som kunde monteras på plats i inloppet 

till gästhamnen vid höga flöden men som till vardags släpper 
igenom båttrafiken som vanligt. Detta i kombination med 
starkare slussportar i kanalen i andra änden samt kraftiga 
pumpar som kan pumpa ut skyfallsregn har nu säkerställt 
utvecklingen av ett nytt område.

Det semipermanenta översvämningsskyddet är byggt för att 
klara vattennivåer upp till 47,3 meter över havet. Pumparna 
har en kapacitet på 600 liter per sekund för att klara dagvatten 
och inläckage genom kvarteret från Vänerviken på andra sidan.

LÅNG OCH KOMPLICERAD PROCESS

Efter att kommunen väl landat i hur problemet skulle lösas var 
det mycket som behövde fixas för att göra idéerna till verklig-
het. Det är en process som har tagit flera år. Kommunen la 
ungefär fem år på detaljplaneskedet, två år på ansökan till 
mark- och miljödomstolen och översvämningsskyddet tog 8-9 
månader att bygga. 

För att säkerställa god miljö från början ville inte politikerna 
anta detaljplanen förrän översvämningsskyddet var byggt, men 
utan detaljplan kunde mark- och miljödomstolen inte ge 

tillstånd för vattenarbetena. Detaljplanen 
kunde i slutändan antas först men då med en 
planbestämmelse som sa att bygglov inte fick 
släppas förrän översvämningsskyddet var byggt.

Torbjörn Karlsson var projektledare för 
utvecklingen av området och bygget av det 
semipermanenta översvämningsskyddet mellan 
gästhamnen och yttre hamnen och han vet att 
det är viktigt att jobba långsiktigt i den här 
typen av processer. 
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– Efter att detaljplanen var antagen skulle ansökan till mark- 
och miljödomstolen göras. Bara det är en process som tar ungefär 
ett år och det är mycket som ska klaffa. Alla kanske inte tänker 
på att en del djurarter bara kan räknas under vissa delar av året 
och då måste man ha beställt det jobbet i god tid innan dess 
annars kan man behöva vänta till nästa år, berättar han. 

STÖRSTA UTMANINGEN

Men alla nödvändiga utredningar och inventeringar gick bra 
och efter att tillståndet från mark- och miljödomstolen var på 
plats tog nästa utmaning vid, att bygga översvämningsskyddet 
utan att störa turist- och båtnäringen.

– Den största utmaningen har varit att få projektet att 
fungera trots att det har varit fullt med verksamhet i stan, trafik 
på 12 000 bilar per dag och att allt arbete med översvämnings-
skyddet skulle bli klart utanför båtsäsongen. Fritidsbåtarna var 
tvungna att kunna ta sig till och från gästhamnen och 
kommunens båtbussar var tvungna att hålla tidtabellen, säger 
Torbjörn Karlsson. 

Trots en stressad tidplan blev projektet klart i tid och utan 
att någon blev skadad. 

VÄNDE PÅ VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEMET

Förutom allt arbete kopplat till detaljplan, ansökan om tillstånd 
och bygge av översvämningsskyddet var det ytterligare några 
åtgärder som ingick i arbetet med att möjliggöra detta nya 
bostadsområde. Ett av dem var att åtgärda det befintliga 

vatten- och avloppssystemet som hade nått sin fulla kapacitet.
För att komma tillrätta med detta valde kommunen att 

vända på hela spillvattensystemet till en ny pumpstation samt 
bygga en ny tryckspillsledning fram till en punkt där man 
kunde leda bort vattnet med självfall. 

KALKSTABILISERADE FÖR ATT SKAPA BYGGBAR MARK

En annan insats som var nödvändig för att kunna bygga ut 
området nu när översvämningsfrågan var löst var att åtgärda 
marken som låg närmast vattnet i söder, vid Tullholmsviken.

– Markförhållanden där vi planerade att bygga en kajprome-
nad var riktigt usla. Jag skulle vilja likna grundförhållandena 
vid filmjölk, berättar Torbjörn Karlsson. 

För att bygga kajpromenaden behövde marken kalkstabiliseras. 
Det skedde genom att man vispade ner en kalkcementbland-
ning i marken så att det härdnade och blir en stabil grund att 
bygga på. Dessa sätts ut i speciella mönster (skivor) föra att 
stabilisera marken. 

Utifrån det här projektet kan vi dra lärdomen att det alltid 
finns något man kan göra. Riskerar du att bli översvämmad? 
Bygg ett översvämningsskydd. Rinner vattnet åt fel håll? 
Ändra lutning på rören. Är marken som filmjölk? Blanda i 
cement. Så fundera på dina egna problem en liten stund. Är 
det dags att ge upp eller finns det en lösning trots allt?

Text: Annica Granlund, kommunikationsstrateg staben för de tekniska 
förvaltningarna, Karlstads kommun
Foto: Karlstads kommun
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Att skapa plats
Tack vare Sveriges Stadsbyggares stipendium kunde jag 
under förra året delta i en fortbildning inom strategisk 
stadsplanering under professor Jens Kvornings ledning på 
Kunstakademiets arkitektskole i Köpenhamn. Från den 
kommunala planeringens dånande tempo till djupdyk-
ningar i urbanhistoria och urbanteori. Nya och gamla 
bekantskaper bland teorier och teoretiker. Historiska, 
ekonomiska, sociologiska, antropologiska, politiska och 
personliga perspektiv på det urbana och stadsplanerarens 
yrkeskontext. Många och långa diskussioner, och danska 
begrepp surrandes i bakhuvudet dag som natt. Och så 
avslutningsvis; den nya kunskapen skulle kondenseras i 
en uppsats. Akademiskt korrekt, med en precis frågeställ-
ning och noggranna källhän-
visningar. Konferensdeltagan-
dets lättjefulla möjlighet att 
uppfyllas av ny kunskap och 
inspiration utan krav på 
motprestation var bortom räckhåll. 

Att formulera själva frågeställningen var en process.  
Men något gnagde i mig. En känsla av att själva navet i vår 
profession som planerare och arkitekter, platsskapandet, 
hanteras för slarvigt. Välformulerade ambitioner om unika 
platsspecifika kvaliteter, som alltför ofta resulterar i miljöer 
som snarare stärker känslan av en urban likriktning. Jag 
valde att ta utgångspunkt i sociologiska och antropologiska 
teorier för att kretsa kring frågeställningen om hur det 
platsspecifika kan förstås, definieras och hanteras. 

Om platsskapande utgör navet i vår profession bör vi 
som planerare och arkitekter utan ansträngning kunna 
redogöra för vår definition av begreppet plats. Kanske är 
jag orättvis när jag säger att jag tror att det är få av oss 

som klarar testet utan att famla? Min personliga upplevelse 
är att begreppet genus loci, idén om platsers inneboende 
själ som existerat innan all mänsklig intervention, ofta 
spökar i bakgrunden. Genus loci ställer sig i direkt 
kontrast mot en sociologins och antropologins tolkning, 
som istället tar sin utgångspunkt i hur produktionen av 
platser pågår oavbrutet genom vardagslivets lågmälda och 
mångbottnade logik. Användarens position som deltagare 
och producent är central liksom tidsaspekten genom 
platsers förmåga att ”lagra” tid genom att ackumulera 
minnen. 

Att ha koll på begreppen har betydelse för den position 
vi väljer att inta som planerare och arkitekter. På ena 

utkanten som ensam tolkare 
av genus loci och på andra 
utkanten som en del av ett mer 
komplext pussel som manar 
till en hög grad av nyfikenhet 

och öppenhet. Top-down eller bottom-up helt enkelt. 
I en tid då det går inflation i begreppet social hållbarhet 

tror jag att en fördjupad förankring i sociologin och 
antropologin kan ge viktiga nycklar i förhållande till 
stadsutveckling och platsskapande. Med mål som inte 
sällan bottnar i dubbla drivkrafter; å ena sidan ett högt 
tempo, klara visioner och tydliga mål och å andra sidan 
en strävan efter öppenhet, dialog och medskapande, så är 
planerarens förmåga att navigera och balansera mellan 
öppenhet och styrning kanske en av vår tids stora 
utmaningar. För precis som sociologen Michel de Certeau 
krasst konstaterar; ”It’s hard to be down when you’re up”.

Text: Lisa Hellberg, projektledare strategisk planering, Uppsala 
kommun och föreningsstipendiat 2016

"Användarens position som deltagare  
och producent är central"
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I HUVUDET PÅ ...
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TEMA KLIMAT

Klarälven gör en lång resa från norska fjällområden, genom 
Värmlands skogar och ut till Vänern. Under den resan samlar 
vattnet upp eroderat material som transporteras ned till myn- 
ningsområdet och deponeras i ett omfattande deltaområde. 
Det är på det deltat som Karlstad i dag breder ut sig.

Karlstads läge har varit och är en viktig förutsättning för 
stadens utveckling. Det vattennära läget är attraktivt för 
byggande och exploatering, men samtidigt innebär det stora 
utmaningar att både hantera akuta risker och att skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 

VATTNET KRÄVER MEDVETENHET

De som lever och verkar i den här miljön måste hela tiden vara 
medvetna om de förutsättningar som närheten till vattnet skapar. 

– Det krävs kunskap och medvetenhet om vattnets närvaro 
som vi i vår kommunala vardag alltid måste ha i åtanke, säger 
Per-Anders Bergman, förvaltningschef för teknik- och fastighets- 
förvaltningen i Karlstads kommun. Vi måste hela tiden ta hänsyn 
till vatten när vi bygger och sköter Karlstad. Ena stunden 
pratar vi om behovet av vatten för dricksvattenförsörjningen 
och i nästa kan det handla om hur vi minimerar risker med 
översvämning och dagvattenhantering i detaljplaneprocessen.

Stora delar av befolkningen i Karlstads och Hammarö 
kommuner är beroende av Vänern som råvaruresurs för 
dricksvattenproduktionen. Vatten pumpas från Vänern för  

att skapa ett konstgjort grundvatten som sedan leds vidare  
till nästan 100 000 personers vardag. 

– Här arbetar vi aktivt med att identifiera de risker som kan 
uppstå till följd av klimatförändringar. Just nu är det mycket 
aktuellt att säkra både processer och infrastruktur i vatten- 
produktionen säger Eva-Lena Beiron, VA-chef i Karlstads 
kommun. Ett aktuellt exempel är att det i samband med  
ett ovanligt lågt vattenstånd i Vänern har uppstått problem  
med råvattenintaget som vi måste åtgärda såväl akut som  
i ett längre perspektiv. 

SKYFALLSVÄG FÖR DAGVATTNET

Klimatanpassning är numera ett begrepp som ingår i VA- 
vardagen. 

– Vi arbetar kontinuerligt med att säkra vår VA-verksamhet 
både med nödvändiga investeringar och i den vardagliga 
driften, säger Per-Anders Bergman. En särskild utmaning just 
nu är att det byggs väldigt mycket i Karlstad. Det är i grunden 
positivt men vi måste se till att vi har en robust och hållbar 
infrastruktur som kan fungera även i extremt väder. Vi måste 
bygga så att vi klarar både skyfall och höga flöden i Klarälven 
eller högt vattenstånd i Vänern.

Det pågår eller har nyligen avslutats flera större projekt för 
att minska risker och konsekvenser av höga flöden eller stora 
nederbördsmängder. En gata i ett industriområde har byggts 

Karlstad  
klimatrustar staden 
på vattnet
Vatten som både möjlighet och hot. Vänern en råvattenresurs – och samtidigt översvämningshot,  
precis som Klarälven. Klimatanpassning är ett vardagsbegrepp i Karlstad – staden som är byggd  
på ett deltaområde av sediment från älven. 

Vid invigningen av skyfallsvägen i Karlstad ordnade man ett artificiellt regn för att testa funktionen.
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om till en så kallad skyfallsväg. Man har byggt om hela 
dagvattenhanteringen så att gatan används som ett slags 
bräddavlopp när det ordinarie dagvattensystemet inte räcker 
till vid extrema regn. Man var och tittade i Köpenhamn och 
lyssnade på deras erfarenheter från skyfall. Gatan och VA- 
lösningen var gammal och i dåligt skick så när man ändå var 
tvungen att göra något nytt passade man på att göra en 
framtidssäker lösning.

– Vår förhoppning är att ett eventuellt 
extremregn ska kunna avledas via Sågverksga-
tan och ett grönområde till Klarälven utan att 
fastigheter vid gatan översvämmas, säger Per 
Eriksson, utredningsingenjör på VA-enheten. 
För att gatan ska kunna avleda större regnmängder är den 
utformad som ett V med sin lägsta punkt i gatans mitt, till 
skillnad från en traditionell gata som har sin högsta punkt i 
mitten av gatan.

ÖVERSVÄMNINGSSKYDD
– Vi har i dag med oss klimatanpassningsfrågan vid nyexploa-
tering, men inte i samma omfattning när det handlar om 
förnyelse av gator och VA i befintliga områden. Därför ville  
vi testa om det gick att hitta en bra lösning för att hantera 
extremregn i befintliga områden, säger Per Eriksson.
Nyligen invigdes ett översvämningsskydd mellan Vänern och 

Karlstads inre hamnområde. Där kan man stänga inloppet 
genom att lyfta en stål- och träkonstruktion på plats när 
vattennivån i Vänern närmar sig kritiska värden. Två stora 
pumpar hjälper då till att säkra nivåerna innanför barriären 
så att de nya bostadsområden som växer upp i det gamla inre 
hamnområdet säkras för översvämningar.

I ett lite mindre projekt högre upp i Klarälven byggs en 
lösning där ett utlopp från ett mindre vattendrag till älven kan 

stängas av. När flödet i älven ökar så stiger 
vattenståndet i bäcken och skär av en 
gång- och cykelväg som utgör en viktig väg 
för skolbarnen i området. Man kommer nu 
enkelt att kunna stänga av mot älven och 

pumpa ut vattnet och säkerställa barnens skolväg.
Ett fjärde, större projekt pågår sedan hösten 2016. Det går  

ut på att längs Klarälven anlägga en barriär som ska skydda 
viktiga delar av Centralsjukhuset i Karlstad. Här slår man ner 
en spont utefter älvstranden, och på det anläggs en förhöjd 
gång- och cykelväg. Innanför barriären byggs flera dagvatten-
magasin och pumpanläggningar. Detta gör att man även vid 
höga flöden i älven kan klara stora regnmängder i området. 
Projektet kommer att vara klart sommaren 2018.

Text: Michael Sundholm, Karlstads kommun
Foto: Karlstads kommun

Karlstad breder ut sig på ett deltaområde där Klarälven rinner ut i Vänern.

"Klimatanpassning är ett 
vardagsbegrepp i Karlstad"
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Miljözoner på gång
Regeringen har tagit fram ett förslag på miljözoner, som 
innebär att kommunerna ska få avgränsa områden där  
endast bilar med låga eller inga utsläpp får köra.

Sju partier i riksdagen är överens om ett etappmål för 
utsläpp av växthusgaser för år 2030 och för år 2040, 
samt ett etappmål för utsläpp från inrikes transporter. 
Enligt Trafikverket bör det totala bilkörandet minska 
med ungefär 20 procent – en mycket stor utmaning i 
Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle. Målet är  
att landet senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp  
av växthusgaser till atmosfären. 

Trafiken i de stora städerna står för ungefär 30 procent av  
de totala utsläppen från vägtransporter. Om biltransporter och 
avgasbilar minskar kraftigt, så försvinner även en del andra 
miljöproblem.

Dålig stadsluft och buller gör att människor får svårt att andas 
och dör en för tidig död på grund av ohälsa. De samhällsekono-
miska kostnaderna av luftföroreningarna i Sverige är enligt 
Svenska miljöinstitutet IVL cirka 42 miljarder kronor per år.

Så skälen för att begränsa utsläppen av koldioxid, kväveoxider 
och partiklar är starka. Avgasbilar bör inte finnas i stadskärn- 
orna och trafiken bör drivas med el eller andra fossilfria drivmedel.

Transportstyrelsen som tagit fram regeringens förslag på 
miljözoner menar att kommunerna kan ha nollutsläppszoner  
i delar av stadsrummet, med bussar, spårvagnar och bilar som 
går på el.

– Erfarenheten visar att små zoner med tuffa krav kan styra 

teknikvalet av fordon. Ett exempel är Taxi Stockholm 
där hälften av fordonsflottan var biogasbilar förra året, 
eftersom de får kortare väntetid i Arlandas taxiköfiler, 
säger Kristofer Elo, som hållit i utredningen.

Att bilen får ge plats för smartare transportsystem  
 är inte längre en känslig fråga. Intresset för städer 
som Freiburg, Bogota, Seattle, Malmö och Köpenhamn tycks 
stiga i takt med att gatuutrymmet kan användas till annat än 
bilar. I Köpenhamn har cyklandet ökat med 84 procent medan 
biltransporterna under samma tid minskat med 17 procent.  
Ju färre bilar som finns i städerna, desto populärare blir det att 
cykla. En förutsättning för en sådan positiv utveckling inom 
trafikområdet verkar vara att man håller fast vid den täta 
europeiska stadskulturen och liksom i Danmark är återhållsam 
med att bygga externa köpcentra, vilka tenderar att tänja ut 
stadsrummet och försvåra för cykel och kollektiva transport-
lösningar.

Oslo är den stad i världen där det är tätast med elbilar och  
i Stockholm pågår just nu ett projekt som heter ABC 2.0 där 
bland annat Skanska och Scania är med och utvecklar ett 
stadsdelstänkande som går ut på att man inte ska behöva ha  
bil inne i centrum.

För att sänka utsläppen av kväveoxider och partiklar från 
bilar har Transportstyrelsen tagit fram två förslag på nya 
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miljözoner, ett där bensinbilar årsmodell 2011 och dieselbilar 
årsmodell 2015 får köra, och ett där endast utsläppsfria fordon 
som elbilar och vätgasbilar är tillåtna. Flera europeiska städer 
har miljözoner för personbilar, såsom Palermo och Rotterdam, 
snart även Prag och Antwerpen. I Tyskland finns miljözoner 
för personbilar i cirka 70 tätorter.  

– De regler Sverige nu har för miljözoner omfattar tunga 
fordon, men kan även gälla lätta bussar, lastbilar och personbilar.  
I praktiken kan det bli så att endast elbilar eller nya bensin- och 
dieselbilar får köra i stadskärnan. Kommunerna får besluta om 
de vill ha sådana områden. Sextio procent av dagens dieselbilar 
saknar rening enligt Euro 6 och kan i så fall inte framföras i 
Stockholms stad år 2020, förklarar Kristofer Elo.

Utredningen har tittat på konsekvenserna av nya miljözoner 
i Stockholm och konstaterar att kostnaderna för enskilda och 
företag kan bli mycket omfattande – beroende på hur zonerna 
genomförs och utformas.

Miljöinstitutet IVL har analyserat om de miljözoner Sverige 
har idag kan omfatta fler fordonskategorier, eller om kraven 
bör göras om i grunden. Slutsatsen är att miljözoner med krav 
på låga utsläpp av partiklar från bensin- och dieselbilar, eller 
bara elfordon, är det bästa alternativet.

– Mätningar som vi gör en gång om året i svenska städer 
visar att halterna av kvävedioxider inte har minskat. Ett skäl är 

att antalet dieselbilar ökat kraftigt. Det beror på att dessa 
fordon släpper ut betydligt mer kväveoxider än vad tester i 
laboratorium visar. Halterna av kvävedioxider överstiger 
miljökvalitetsnormen, vilket betyder att många städer måste 
göra betydligt mer för att få ner utsläppen, uppger Mats-Ola 
Larsson på IVL.

Ett motiv för att införa nya miljözoner är att få bort 
bensinbilar med höga partikelutsläpp. Nytillverkade bilar med 
direktinsprutande bensinmotorer släpper ut extremt små part- 
iklar, ämnen som till och med kan vara farligare än kväveoxider.

En studie av IVL och Koucky and Partners visar att miljö- 
zoner kan vara samhällsekonomiskt lönsamma och minska 
utsläppen i städerna – i avgränsade områden, om kraven är 
tillräckligt hårda och det finns en möjlighet till anpassning.

Stefan Andersson, ämnesråd på Näringsdepartementet, 
bereder nu Förslaget om miljözoner. 

– Ett 60-tal remissinstanser har sagt sitt och reaktionerna  
är väldigt blandade. Kommunerna är positiva, men vissa tunga 
remissinstanser menar att nyttan inte står i proportion till 
kostnaderna.

Vilken instans kommer att ha ansvar för att de nya reglerna för 
miljözoner följs? 

– Vårt förslag är att polisen har ansvar för att reglerna 
efterlevs. Det blir en ny typ av trafikantgrupp. Bestämmelserna 



STADSBYGGNAD 6 · 201714

TEMA  KLIMAT

bör följas upp när miljözonerna införts. Reglerna för nuvarande 
miljözoner fungerar relativt bra, så vi har inte tagit fram någon 
annan lösning, enligt Kristoffer Elo.

Enligt IVL bör alla fordon som kör i miljözon vara registre-
rade i fordonsregistret. Polisen kan ta stickprov på bilskyltarna. 

I tyska städer har man en dekal på vindrutan, 
som anger att man får köra i miljözon. Nästa 
steg är att som i London ha en avgift baserad på 
fordonets standard, via trängselskattesystemet 
eller liknande – en automatisk övervakning, 
säger Anders Roth, ansvarig för hållbar    

     mobilitet på IVL. 
En variant är GPS-teknik, en automatisk detektering av 

fordon. Det går att ha ett kilometerskattesystem där avgiften 
varierar beroende på hur och när man kör i stadstrafik, med 
olika miljöprestanda på fordonet. Olika system kan sättas ihop 

för att ha koll på vilka bilar som kör i staden. Målet med miljö- 
zoner är att premiera bilar som ger låga samhällskostnader, 
minimala utsläpp och som kör under tider när det inte är  
köer eller ökad risk för olyckor.

I London använder man samma teknik som för trängselskatter, 
berättar Anders Karlström, professor i Transportvetenskap 
vid KTH.

– Där har man ett betalsystem för körning inne i stadszonen, 
det handlar inte om att passera en tullgräns, utan om var i 
staden man kör. Stockholm har infartszoner, i London stadszoner 
– det kostar att köra bil även inne i staden. RFID är en teknik 
för dosa i bilen, som registreras när fordonet passerar en portal. 
Enligt min uppfattning är nog kameraövervakning den bästa 
lösningen.

Text: Ylva Berlin, frilansjournalist

TRANSPORTSTYRELSENS FÖRSLAG: 
Miljözon klass 2 omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att 
fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som 
drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5.

Miljözon klass 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I, lätta 
och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med 
el eller vätgas och de tunga fordonen med el eller vätgas, eller är av 
typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.

För miljözon klass 2 kan bara de senaste årsmodellerna av dieselmodeller 
användas, de som klarar Euro 6. Bensin- och etanolbilar behöver uppfylla 
Euro 5, vilket flertalet personbilar från årsmodell 2012 gör.

Miljözon klass 3 förbjuder alla fordon som inte drivs på el. Där tillåts bara 

eldrivna fordon, vätgasfordon och hybrider för tunga fordon, som då  
körs på el.

Miljözon klass 2 kan omfatta en rätt stor del av det centrala samhället. 
Enligt Transportstyrelsen skulle miljözon klass 2 bidra till att förbättra 
luftkvaliteten fram till år 2030. Efter år 2035 är nyttan marginell eftersom 
de fordon som då är i bruk i stort sett uppfyller kraven.

Miljözon klass 3 förväntas däremot bidra med bättre luft och tystare 
stadsmiljö under en längre tid.

Det blir även fortsättningsvis kommunerna själva som reglerar 
bestämmelserna för miljözoner. Enligt Transportstyrelsens förslag ska 
polisen övervaka att bestämmelserna följs.

Samma teknik som för trängselskatter kan användas för övervakning av miljözoner. Foto: Jacob Sjöman
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Göteborg är en av Sveriges regnigaste städer. I och med klimatförändringarna väntas både regn 
och skyfall bli allt vanligare. Nu satsar staden på att framhäva regnets fördelar genom konst, 
design och innovativa dagvattenlösningar.

– Människor ska få positiva upplevelser kopplat till regn, 
förklarar Jens Thoms Ivarsson, konstnärlig ledare för projektet 
på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Projektet handlar dels om att rusta staden så att den står 
emot ett skyfall och dels om att göra staden attraktiv för 
boende och besökare.

Dagvatten har alltid varit en självklar och osynlig infra-
struktur i staden. Men i takt med ökade skyfall behövs 
nytänkande för att undvika översvämningar. SMHI räknar 
med att extrema väderhändelser som i dag inträffar vart tionde 
år kommer att inträffa med fem års mellanrum. 

Den osynliga strukturen behöver kombineras med öppna 
lösningar. Kanske ska regnvattnet ibland samlas upp i fina 
fördröjningsanordningar, ibland rinna synligt i vackra rännor 
och diken. Och vid extrema skyfall aktiveras kanske ytterligare 
installationer och väl fungerande lösningar. 

Kanske behöver vi ett nytt sätt att tänka på regn, menar Jens 
Thoms Ivarsson. Regnets egenskaper är att det är rörligt, 
föränderligt, låter, är tungt och blött. Det kan vara i form av 
rinnande vatten, snö, is eller ånga. Att det kan ge ljud ifrån sig 
och att det alltid strävar mot den lägsta punkten ger möjligheter 
till en oändlig mängd installationer och upplevelser. Just det 
att det är blött är ofta det minst attraktiva och samtidigt kan 
det vara den starkaste upplevelsen om man får uppleva 
kontrasten – att vara varm och torr.

– Allt detta kan ge en stark positiv upplevelse – nämligen att 
höra och se regnet men samtidigt vara torr, varm och uppleva 
konst i världsklass, berättar Jens Thoms Ivarsson.

Genom konst, design, arkitektur, stadsplanering, lek, multi-  
funktion och pedagogik kopplat till regnvattnet ska människor 
lockas till utevistelse, upplevelser och möten i en stad som är 
levande även när det regnar.

– Det är inte vi som ska säga att vi är världens bästa stad när 
det regnar, det är en upplevelse alla som bor här eller besöker 
Göteborg ska ha, säger Jens Thoms Ivarsson.        

Samtidskonsten ska utmana oss att se regnet på nya sätt. 
Konstverk i världsklass som berättar om eller uppmärksammar 
regn och höjning av vattennivåer. 

– Det regnar 152 dagar om året i Göteborg. Vilka möjligheter!

Text: Karin Mossberg, kommunikationsstrateg, Kretslopp och vatten 
Göteborgs stad.  Foto: Asaf Kliger 

FAKTA OM PROJEKTET
2021 firar Göteborg 400 år. Inför detta finns olika jubileums- 
projekt. Världens bästa stad när det regnar är ett av dem. 2021 
ska satsningen uppvisa minst två projekt som sätter Göteborg 
på världskartan vad det gäller hantering av regn på ett unikt, 
hållbart och nytt sätt. Runt om i staden ska det även vara en 
mängd mindre och större installationer och insatser som hyllar 
regnet. Installationerna ska vara konst i världsklass med 
koppling till regn.

http://www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/varldens- 
bastastad-nar-det-regnar/

Facebook: Världens bästa stad när det regnar

Göteborg ska bli  
världens bästa stad 
när det regnar

Innovativ dagvattenhantering ska i Göteborg integreras med  
tankar och värden från konst och design. Isbaren på Icehotel
i Jukkasjärvi är ett exempel på kreativitet med vatten.
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Hydrografi i nätverk –  
ett samarbete mellan  
Lantmäteriet och SMHI
Hydrografi bildar basen för många andra geodata, inte minst för analyser av allt i landskapet som  
har kopplingar till vatten. Att kunna beskriva vattenflöden på ett sätt som medger analyser i GIS- 
programvaror ger möjlighet att förutse och hantera påverkan på miljön.

Lantmäteriet och SMHI har sedan 2010 samverkat i syfte att 
skapa ett hydrografiskt nätverk i enlighet med förordningen 
om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770). Målet är ett 
rikstäckande hydrografiskt nätverk i skala 1:10 000 och att 
tillhandahålla informationen enligt kraven i EU-direktivet 
Inspire och i den svenska standarden för ytvattensystem (SS 
637008). 

Arbetet har sedan starten bedrivits i form av ett antal 
samarbetsprojekt. De nya hydrografiprodukterna lanserades  
i januari 2016 och därefter har informationen byggts upp 
områdesvis med början i södra Sverige. Nu återstår att 
färdigställa områden i norra Sverige och i början av 2018 
kommer hela Sverige vara täckt av det hydrografiska nätverket. 
Nya och ajourhållna områden läggs in i hydrografiprodukterna 
två gånger per år.

VARFÖR BEHÖVS NÄTVERKSBILDAD HYDROGRAFI?

Behovet av bra hydrografiska data med en god geografisk 
beskrivningsnivå och sammanhållen struktur är stort inom 
flera verksamhetsområden. Genom att kombinera nätverks- 
bildad hydrografi med ytterligare informationsmängder – till 
exempel tillrinningsområdens storlek, vattendragens flödesvolym 
vid olika tidpunkter, djup, bottenstruktur, nederbördsuppgifter 
– skapas möjligheter att göra analyser av många olika slag, till 
exempel vad händer vid ett skyfall i ett visst område, hur lång 
tid tar spridning nedströms om en tankbil välter och släpper  
ut kemikalier, vad händer uppströms vid ett eventuellt stopp  
i ett vattenflöde vid en bestämd tidpunkt, kalkningsbehov av 
försurade sjöar, skogsbrukets och infrastrukturprojektens 
påverkan i landskapet.

GRUNDDATA FÖRE OCH EFTER

Efter en inledande förstudie togs beslutet att bygga nätverks-
bildad hydrografi utifrån Lantmäteriets hydrografiska 
grunddata i skala 1:10 000. Data som behövdes fanns redan 
och dessa lagras med en hög noggrannhet och med god 
kvalitet tack vare topologiska regler inbyggda i de befintliga 
produktionssystemen.

Innan arbetet startade hängde alla sjöar och vattendrag ihop 
som ett enda objekt, se bild 1. Första steget i att bygga 

nätverket har varit att dela upp befintliga hydrografiytor i sjöar 
och vattendrag genom att skapa stängningslinjer, sjö- och 
vattendragsytor blir då separata objekt. Därefter har ingående 
och utgående vattendrag (linjer) knutits ihop till ett nätverk 
genom att skapa fiktiva stomlinjer i flödesriktningen. Varje 
objekt har id-satts med unika identiteter bestående av 32 
hexadecimala tecken, se bild 2. Tillhörande ortnamn kopplas 
på från ortnamnsregistret.

I bearbetningen genereras två olika typer av nätverk: 
geometriskt och topologiskt.

Det geometriska nätverket förutsätter en sammanhängande 
geometri, det får alltså inte finnas några "glapp" mellan sjöar 
och vattendrag eller mellan delar av vattendrag. Stomlinjer, 
fiktiva flödeslinjer genom ytor, samt vattendrag som represen-
teras som linje blir länkarna i nätverket och noderna skapas  
i förgreningspunkterna. Nätverket är visuellt lättöverskådligt.

I ett topologiskt nätverk är alla vattenförekomster (sjöar, 
vattendrag, våtmarker etcetera) en del av nätverket. Geometrier 
behövs inte utan det är objektens inbördes ordning som 
beskriver nätverket och allt lagras i tabellform. Detta gör det 
bland annat enklare att koppla på egna data. Det topologiska 
nätverket kan användas för att följa vattnets väg och de ämnen 
som transporteras av eller på vattnet. 

Norska och så småningom även finska data ingår i nätverket, 
dock i mindre detaljeringsgrad än det svenska. Utländska data 
har hämtats från norska och finska nedladdningstjänster.

HYDROGRAFI I NÄTVERK – PRODUKTERNA

Avrinningsområden Hydrografi – datamängd; nedladd-
ningstjänst enligt Inspire
Sveriges vattendrag är indelat i 118 huvudavrinningsom- 
råden samt 13 kustområden. Områdena har tagits fram med 
hjälp av Nationella Höjdmodellen och Lantmäteriets hydro-
grafiskikt i skala 1:10 000.

Ett huvudavrinningsområde ska mynna i havet och avvattna 
en yta på minst 200 kvadratkilometer. Ett kustområde 
avgränsar områden mellan huvudavrinningsområden som 
avrinner till havet inklusive öar i havet. Produkten tillhanda-
hålls som öppna data av SMHI.
Hydrografi Visning Inspire; visningstjänst enligt Inspire
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Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000. 
Innehållet är uppdelat i sex separata skikt; konstgjorda objekt 
(damm, brygga, pir med mera), hydrografiskt intressanta 
platser (forsar och vattenfall), hydrografiskt nätverk (geome-
triskt), våtmarker, strandlinjer, samt vattenförekomster (sjöar 
och vattendrag). Produkten tillhandahålls av Lantmäteriet och 
ingår i geodatasamverkan.
Hydrografi Nedladdning; nedladdningstjänst enligt svensk 
vattenstandard respektive Inspire
Produkten är geografiskt uppdelad i huvudavrinningsområden 
och kustområden och består av 4 teman som kan laddas ned 
separat. Den innehåller fysiskt vatten enligt svensk vatten- 
standard respektive Inspire, det vill säga sjöar och vattendrag 
samt tillhörande information med anknytning till dessa (till 
exempel forsar, dammar och vattenfall). Dessutom innehåller 
den ett geometriskt nätverk enligt Inspire och ett topologiskt 
nätverk enligt svensk vattenstandard. Leveransformatet är 
GML. Produkten tillhandahålls av Lantmäteriet och ingår  
i geodatasamverkan.

Hydrografitema i Svensk vattenstandard och Inspire har 

delvis olika innehåll och användningsområden. Förutom att 
nätverken beskrivs olika så innehåller vattenstandarden mer 
detaljerad information (fler objekt och attribut) och lämpar sig 
bra för användning på nationell och lokal nivå. Hydrografi 
enligt Inspire har mindre detaljerad information (färre objekt 
och attribut, med delvis annan indelning än vattenstandarden) 
men kommer finnas som harmoniserade data över hela Europa 
och kan användas vid analyser som omfattar flera länder.

VILL DU VETA MER

Mer information om produkterna, senaste status gällande 
planer och utfall med mera återfinns på projektets hemsida
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan- 
med-andra/Hydrografi-i-natverk/
Frågor kan även skickas till hydro@lm.se
Lantmäteriet, 801 82 Gävle, Telefon 0771-63 63 63
E-post kundcenter@lm.se
SMHI, 601 76 Norrköping, Telefon 011-495 80 00
E-post smhi@smhi.se
Text: Karin Mossberg, projektledare Hydrografi i nätverk, Lantmäteriet

Bild 1: Exempel på grunddata innan arbetet startade.                                                       

Bild 2: Exempel på grunddata efter bearbetning.
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Stoppområden vid
översvämningsrisk
För att hindra exploatering av mark som riskerar att översvämmas vill Länsstyrelsen Skåne införa 
så kallade stoppområden. Här får inga åtgärder vidtas för att göra marken lämplig att bebygga.

Det hårda bebyggelsetrycket i kust- och strandnära områden 
lockar fortfarande kommunerna att ta fram nya bostadsplaner 
i nära-vatten-lägen trots översvämningsrisker kopplade till 
klimatförändringarna. 

Inte sällan blir sådana planer underkända under framtagan-
deskedet, ett 30-tal under den senaste tioårsperioden enbart i 
Skåne och fler beslut med negativa underhandsbesked är att 
vänta den allra närmaste tiden.

Ett litet antal planer går trots länsstyrelsens inställning till 
antagande. Då blir de upphävda.  Och ytterst få fall av 
upphävda detaljplaner, där översvämningsrisk är den utslagsgi-
vande faktorn, har hittills gått till prövning i högsta instans, 
regeringen. Tidigare i år fastställde regeringen överklagade 
beslut om upphävda detaljplaner för bostadsbebyggelse i 
Malmö och grannkommunen Vellinge. Vellingeärendet rörde 
ett förhållandevis litet antal bostäder, omkring 20, medan 
Malmöplanen medgav över 100 bostäder i ett nytt utbyggnads-
område. Efter regeringsbeslutet har Vellinge lagt den upphävda 

planen på is, men fortsätter arbeta med andra bostadsplaner 
med likartad risk för översvämning som den upphävda planen. 
Byggnadsnämnden i Malmö har inte bestämt sig för om den 
upphävda planen ska utgå eller arbetas om och anpassas bättre 
till planområdets förutsättningar för ett ändrat klimat. 

På regeringens bord ligger just nu en upphävd detaljplan 
i Mörbylånga på södra Öland att ta slutgiltig ställning till. 
Ärendet avser tätortsutveckling på en yta av tre och en halv 
hektar i läge nära Östersjön och Mörbylånga hamn. Planen 
omfattar omkring 150 bostäder i småhus och flerbostadshus.

ENDA VERKTYGET 

Att upphäva färdiga detaljplaner är det enda verktyg lagstift-
ningen tillhandahåller för att hindra bebyggelse på olämpliga 
platser, men det är en mycket tidsödande process och tveeggat 
i bemärkelsen klimatanpassningsåtgärd. Lagstiftningen tillåter 
nämligen byggnation på olämplig mark om den har gjorts 
lämplig: ”I en detaljplan får kommunen bestämma att lov eller 

 Klagshamns hamn i Malmö som ligger 
nära ett område som skulle ha bebyggts 
med ett hundratal småhus, förskola med 
mera, har en känd historik av uppmätta 
höga vattenstånd. Mätningarna fanns 
med i underlaget för Länsstyrelsens 
Skåne beslut att upphäva detaljplanen. 
Beslutet fastställdes av regeringen.  
Grafik: Länsstyrelsen Skåne Data: SMHI

Houston, Texas i slutet av augusti 2017. En dränkt mångmiljonstad, översvämmad av regn som i intensitet  
och varaktighet aldrig upplevts tidigare.  Meterdjupt samlades vattnet på stadens ändlösa arealer av  
betong och asfalt. Där kunde det inte rinna undan. 

En bidragande orsak till översvämningens omfattning är olämplig exploatering, Houston har tillåtits växa 
oreglerat på bekostnad av naturområden och därmed förlorat en av de viktigaste tjänsterna naturen ger –  
förmågan att suga upp vatten.
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startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av 
markens användning endast får ges under förutsättning att ... 
markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att 
en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhets-
åtgärd har vidtagits på tomten” (PBL kap 4§14 p 4).

Med hänvisning till den paragrafen tvingas länsstyrelserna 
ibland ge klartecken även för planer på olämplig mark.

Regeln, som är den enda i plan- och bygglagen som kan 
tvinga fram klimatanpassningsåtgärder fungerar dåligt och 
ofta kontraproduktivt.

– Den är formulerad så att den främst är tillämpbar när ny 
mark tas i anspråk; ”väsentlig ändring av markens användning”. 
Det innebär att den underlättar klimatanpassningsåtgärder  
när ny mark i till exempel riskområde för översvämning eller 
erosion exploateras.  Med skydds- eller säkerhetsåtgärd kan 
avses att höja marken, vilket säkrar den bebyggelse som detalj-  
planen avser, men som kan leda till ökad risk för översvämning 
i omgivningen, förklarar Pär Persson som är vattenstrateg  
hos Länsstyrelsen Skåne och initiativtagare till förslaget om 
stoppområden. 

Plan- och bygglagens enda tvingande klimatanpassnings- 
paragraf kan i själva verket motverka och försvåra en klimat- 
anpassning! 

Utöver bebyggelse i olämpliga lägen medverkar klimatan-
passningsparagrafen till att orörda markområden, som är 
lämpliga att låta översvämmas vid permanenta eller tillfälligt 
höjda vattennivåer, går förlorade. Och därför kan det ifråga- 
sättas om den inte också är oförenlig med den lagreglerade 
principen att mark ska användas till det den är mest lämpad 

för ”med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov” samt, 
”företräde ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning” (PBL kap 2 § 2).

– Om sådana markområden exploateras får vi sämre för-  
utsättningar att genomföra kostnadseffektiva, naturanpassade 
klimatanpassningsåtgärder, konstaterar Pär Persson.

STOPPOMRÅDEN 

Därför föreslår länsstyrelsen att ”stoppområden” införs.  
I sådana får marken inte göras lämplig att bebygga vare sig 
genom markhöjning eller någon annan åtgärd. 

– Vår tanke är att införande ska vara tvingande och att 
regleringen av stoppområden ska ske i Miljöbalken med 
användande av MB:s hushållningsbestämmelser som kopplar 
till Plan- och bygglagen, säger Pär Persson. Självklart bör de 
redovisas i översiktsplanerna.

Ansvaret för att identifiera och välja ut vilka markområden  
som är lämpliga kan tänkas läggas på Myndigheten för samhälls- 
skydd och beredskap, MSB tillsammans med Sveriges geologiska 
institut, SGI och Sveriges geologiska undersökningar, SGU.

Förslaget förs fram i Länsstyrelsen Skånes yttrande över 
Klimatanpassningsutredningens betänkande ”Vem har 
ansvaret?”. I det föreslås också att klimatanpassningsparagrafen  
i PBL ändras så att den inte utgör något hinder för klimatan-
passning i områden som redan är bebyggda.

Text: Bitte Nord, frilansjournalist  
Foto: Martin Andersson, Helsingborgs stad

Klimatanpassningsarbetet i kommunerna framskrider i varierande tempo. Åtgärder i den fysiska miljön är ännu så länge ovanliga men i 
Helsingborg har ett före detta vårdboende intill en översvämningsbenägen bäck rivits för att ge plats åt en park. Tanken är att parken ska  
tillåtas svämma över för att hindra vattnet från att nå omgivande bostadsbebyggelse. 
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I slutet av 2015 tillsattes en utredning om klimatanpassning. I uppdraget ingick att analysera hur 
ansvaret fördelas mellan staten, kommunerna och enskilda för att anpassa pågående och planerad 
markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat. Därtill skulle kommittén  
klarlägga lagstiftningshinder, utreda finansiering och särskilt studera dagvattenfrågor.

I kommittén ingick representanter från många olika myndig-
heter och organisationer såsom SGI, SGU, MSB, SKL, SMHI 
och Boverket. Jag själv kom med som expert i utredningen 
hösten 2016.  

Kommittén begränsade sina frågor till att omfatta ras, skred 
och erosion. Till exempel effekter av vämeböljor studerades 
således inte. En ytterligare begränsning var att utredningen 
enbart studerade bebyggelse som planläggs genom detaljplan. 
Utredningen utgick från ett juridiskt ansvar vilket innebär att 
det ska finnas ett ansvar som är möjligt att utkräva.

Det ska redan här sägas att 
enighet inte nåddes inom kommit-
tén. Betänkandet är därför skrivet  
i ”jagform” av ordföranden Eva 
Eriksson. Särskilda yttranden fick 
inte heller lämnas vilket annars är vanligt i utredningar.

ANSVARSFÖRDELNING

När det gäller ansvarsfördelningen anges i betänkandet att 
kommunerna ansvarar för ny bebyggelse vid detaljplanering 
men att skadeståndsansvaret är urvattnat och endast gäller  
i 10 år. Kommunerna saknar juridiskt ansvar för befintlig be-  
byggelse. Staten saknar helt ansvar för ny och befintlig bebyggelse. 
Eftersom ansvar saknas föreslås inte något stöd till kommunerna. 
Jag delar den skadeståndsrättsliga bedömningen men delar inte 
bedömningen att det inte finns förutsättningar för stöd till  

kommunerna. Frågan är felställd. Det kan rimligtvis inte 
krävas ett skadeståndsrättsligt ansvar för att en kommun ska 
kunna erhålla stöd för till exempel klimatanpassningsåtgärder.  
Det skulle även innebära att det begränsade stöd som MSB 
idag ger är felaktigt. Genom plan- och bygglagen har kommu-
nerna ett tydligt ansvar för detaljplanering genom planmono-
polet. Detta ansvar gäller i lag. Det är också så att om en 
kommun missköter sitt ansvar så kan staten genom planföre-
läggande tvinga fram planändringar. Kommunallagen hindrar 
inte heller att stöd lämnas utifrån generella krav. Synen på att 

det ska föreligga ett 
skadeståndsrättsligt 
ansvar för att bidrag ska 
kunna ges leder fel vid 
övervägandet av 

tänkbara åtgärder. Främst är det finansieringsfrågan som är 
avgörande för hanteringen av klimatanpassningsåtgärder. 
Ramböll har för tiden fram till år 2100 beräknat kostnaderna 
för klimatanpassning till 137 – 205 miljarder. Det råder ingen 
tvekan om att kommunerna behöver ekonomiskt stöd för att 
vidta nödvändiga åtgärder. Staten har rimligtvis också ett 
intresse att skydda olika riksintressen. Här kan nämnas 
hamnar, flygplatser och kulturmiljöer. Genom kommitténs 
slutsatser i denna del utvecklas inte heller hur befintlig 
bebyggelse ska skyddas. Bland annat Sveriges kommuner och 
landsting, SKL och Myndigheten för säkerhet och beredskap, 

Klimatanpassningsutredningens betänkande (SOU 2017:42)

Vem har ansvaret?

"Det råder ingen tvekan om att kommunerna 
behöver ekonomiskt stöd för att vidta 

nödvändiga åtgärder."
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MSB, har särskilt påtalat bristerna i detta avseende.
Något stöd för klimatanpassningsåtgärder föreslås således inte. 
Däremot föreslås att kommunerna ska få ett begränsat stöd för 
att i översiktsplanen analysera risker för översvämning, ras, 
skred och erosion. Detta arbete ska vara genomfört 2022. Vid 
remisshanteringen har bland annat Boverket framfört att detta 
redan gäller enligt plan- och bygglagens bestämmelse om 
konsekvensbedömning. Jag delar den bedömningen och kan 
tillägga att många kommuner har kommit relativt långt vad 
gäller undersökningar om konsekvenser av ett förändrat 
klimat. I en del kommuner vidtas det också redan åtgärder 
som till exempel Kristianstad, Arvika och Stockholm.

Ett annat förslag som lämnas är att kommuner ska kunna 
avslå ansökningar om bygglov om det föreligger en uppenbar 
risk för skador.  Förslaget är kritiserat eftersom det innebär att 
byggrätten enligt en detaljplan urvattnas. Boverket anger i sitt 
remissvar att förutsägbarheten och rättstryggheten urholkas. 
Jag håller med men häremot ska ställas det faktum att ett 
mycket stort antal detaljplaner måste ändras i framtiden på 
grund av ett förändrat klimat. Jag kan tycka att om det 
föreligger mycket starka skäl mot en bebyggelse så kan det vara 
rimligt att kunna avslå en ansökan på grund av detta skäl. 
Alternativet är att detaljplanen upphävs eller ändras.

Det förslag som sannolikt kommer att få stor acceptens är 
förslaget att Boverket ska bli samordningsmyndighet för klimat-  
anpassning i förhållande till bebyggelse. För närvarande saknas 

sådan samordning. Ett mycket stort antal myndigheter har  
ett begränsat ansvar för klimatanpassningen men för helheten 
saknas samordnande myndighet. Rådande förhållande innebär 
också att det är en ineffektiv myndighetsstruktur.

Beträffande dagvattenfrågor så föreslås att vattentjänstlagen 
ändras så att det i vissa fall ska vara möjligt att ställa krav på 
fastighetsägare att begränsa dagvattenflödet. Förslaget är rim-  
ligt men borde ha samordnats med PBL. Om enbart vatten-
tjänstlagen ändras kan ett resultat bli att fastighetsägare 
hindras att vidta åtgärder på grund av PBL. Avslutningsvis 
föreslås att det ska bli möjligt att införa lovplikt i detaljplaner 
för att hårdgöra markytan.

AVSLUTANDE KOMMENTAR

Klimatanpassning av samhället innefattar många svåra frågor. 
Genom de begränsade svar som lämnas i det aktuella betänk- 
andet kvarstår många grundläggande frågor. En sådan fråga är 
vilket tidsperspektiv som man ska ha vid detaljplanering, 50, 
100 år eller längre tid. En annan fråga är om man kan få vidta 
skyddsåtgärder på annans fastighet. I dessa frågor kan 
troligtvis rättspraxis få ökad betydelse.

Text: Sven Boberg, chefsjurist, stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad
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Climate Adaptive Copenhagen
Mid-September a Stadswerk delegation visited Copenhagen. During the three day trip climate  
adaptive projects were viewed and a Smart City living lab was visited. In addition, the Dutch  
ambassador organised a reception in which to facilitate and encourage the exchange of knowledge 
with Danish professionals. Sander Lubberhuizen and Maarten Loeffen, together with their fellow 
travelers, sought the secret towards the successful Danish approach. 

Amager Resource Centre (ARC), a waste to energy facility, with a ski slope on the roof.

SUGGESTIONS COPENHAGEN
Amagar Resource Center: waste to 
energy facility, close to the city center.  
A good example of Danes “living on  
the edge”: unconventional, intriguing 
combinations of features.

Doll living lab: lighting the future of 
the green city. View intelligent street 
lighting in an extensive 'trial area'.

Swimming in the harbor: active 
recreation in the heart of town.
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Henk Swarttouw, the Dutch ambassador in Copenhagen 
pointed out and explained the differences in cycle behavior 
between Denmark and the Netherlands to Stadswerk delegation. 
“The Danish don’t bike for the fun of it, or speak with each 
other while biking; instead they are focused on how fast they 
can get to their final destination.” We noticed this while looking 
around: lots of destination determined pedaling city goers –  
half of which wearing a helmet, on their way to or from work.

STRIVING ON, GOAL ORIENTATED

Striving on; goal orientated towards the final goal appears to 
be the most important point to the successful climate (adaptive) 
programs.  All initiators and experts insisted that for the 
realization of a climate-proof, CO2-neutral Copenhagen, the 
long-term vision and consistent implementation are the key to 
success. In Copenhagen, they take this very seriously. Climate 
mayor, Morten Kabell is an important architect towards the 
climate approach. In an interview previously published in the 
Stadswerk magazine special regarding climate change he 
outlines how a long-term vision, for which broad political and 
social support has been obtained, is the basis for the successful 
Copenhagen climate 
policy. This vision is clearly 
formulated and worked 
out in plans which are 
actually being accomplis-
hed. It may also be noted that the Danish are not afraid of  
sturdy government interference. Projects are conducted under  
the direction of the government or through partnerships  
with non-profit objectives. The government is cherished as a 
trustworthy party which monitors the aspired long-term 
perspective. "All Danes feel as a shareholder of their country. 
This is a very important foundation towards the pursuit of 
sustainable quality, and for that the Danes pay a substantial 
amount of tax, “according to Ambassador Henk Swarttouw.

IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC SPACE

Public space with sustainable quality, Danish design, can be 
found in all of the chosen (robust) solutions. The actions taken 
to make the city climate-adaptive and CO2-neutral improve 
the quality of the living environment. To which people are the 
central focus. To promote cycling, beautiful bicycle bridges are 
being built, streets are being augmented by means of greenery 
to allow rainwater retention, and even the new waste incineration 

plant, near to the city center, has an iconic design: with a ski 
slope on the roof. This waste burner generates electricity and 
supplies heat to the city district heating, of which 98 percent of 
the homes are connected to. The waste from the residents heats 
the houses.

PROUD OF THE CITY

The focus on long-term perspective can also be heard through 
stories on the work-floor and seen on the surrounding streets. 
This in turn results in a longer time-span in respect to 
planning, but also improves the connection between policy 
and design and management, leading to better (management) 
quality. And is there then no public-private cooperation at all 
in Copenhagen? Most certainly, Jorgen Biljaard, Director of 
the ‘2025 Carbon Neutral’ program: "We work with the ‘Short 
arms lengths principle’ in which we keep close contact with 
companies resulting in faster contact and creating greater 
involvement". A remarkable difference compared to the Dutch 
practice, where the government aims at keeping others at arm’s 
length. The Danish are proud of their city and know very well 
how to translate their pride into excellent branding. Not only 

does that ‘sell’ well to the 
outside world, it also 
motivates its own people 
and keeps them active 
and moving. For 

example, to further promote cycling creating shortcuts by 
means of beautiful bicycle bridges. The bicycle improves urban 
livability and promotes public health. Noteworthy is the 
absence of electrical bikes as well as free supervised bicycle 
parking. But in an effort to attract more commuters Copenha-
gen is also working on long-distance cycle paths.

DESTINATION 2018?

The Stadswerk study trip was a great success for the 30 parti-  
cipants and was appreciated and represented by nine municipa-
lities, two water boards, one province and four engineering and 
consultancy firms who exchanged with each other and Danish  
colleagues extensive knowledge and know-how. Who we spoke 
with and what we saw can be found on our Stadswerk website.  
Next year we will also be organising a study trip. 

Text: Maarten Loeffen, managing director Association Stadswerk  
The Netherlands and Sander Lubberhuizen, treasurer Association 
Stadswerk The Netherlands Photo: Sander Lubberhuizen

"Public space with sustainable quality, Danish design,  
can be found in all of the chosen (robust) solutions."
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Fem snabba klimatfrågor till Anna 
Linusson, vd på Svenskt Vatten

Vad gör Svenskt Vatten konkret i klimatfrågan?
Vi har under lång tid uppmärksammat vikten av 
hållbar dagvattenhantering genom bland annat en 

rad publikationer, seminarieturnéer och ständigt full-  
belagda kurser och utbildningar. Nu senast i början av 
oktober hade vi en stor konferens som samlade över 170 
deltagare från hela samhällsbyggnadssektorn, alltså inte 
bara va-människor. Jag skulle vilja säga att i takt med att 
klimatfrågan aktualiserats så har också vår betydelse som 
experter på hållbar dagvattenhantering ökat ännu mer.

Gav klimatanpassningsutredningen några bra 
svar?
Både ja och nej. Vi hade förmånen att ha en av våra 

jurister, Gilbert Nordenswan, med i utredningen. En hel 
del av våra uppfattningar har vi fått gehör för, samtidigt 
som en del viktiga frågeställningar lyftes ut ur utredning-
en. Det är positivt att man slår fast att det är en samhälls-
planeringsfråga och inte en va-fråga. Men utredaren har 
inte föreslagit tillräckliga verktyg för kommunerna för att 
möjliggöra en hållbar dagvattenhantering vid kraftiga 
skyfall. Det behöver klargöras vad som behöver ske, vem 
som ska göra det och hur det ska finansieras. Klimatan-
passning är ett stort pussel med många aktörer och tyvärr 
bidrar utredningen endast med ett par pusselbitar.

Vilka andra aktörer måste göra vad?
Regeringen behöver förändra lagstiftningen. 
Kommunerna måste våga använda de verktyg som 

förhoppningsvis kommer att finnas, till exempel kräva 
marklov eller avslå bygglov om det finns risker. Kommun- 
erna måste förstå att klimatanpassning och dagvatten- 
hantering är en fråga för många förvaltningar, inte bara va. 
Fastighetsägare behöver ta ansvar för att det de gör på sin 
fastighet får konsekvenser på andra fastigheter. Statliga 
myndigheter som MSB, SMHI, länsstyrelserna med flera 
måste samverka och inte minst Boverket måste ge tydlig 
vägledning för planeringen. Försäkringsbranschen kan 
påverka genom att vara tydliga i sina krav för att försäkra 
fastigheter. Svenskt Vatten behöver utveckla samarbetet 
med alla dessa aktörer men också fortsätta samarbetet med 
Svensk Försäkring och Sveriges Stadsbyggare.

Vilka investeringar måste till?
Vi har en otroligt välgrundad uppfattning om 
va-branschens investeringsbehov i stort efter att vi 

tagit fram rapporten ” Investeringsbehov och framtida 
kostnader för kommunalt vatten och avlopp”. Den visar 
att dagens investeringsnivå på 12 miljarder/år utifrån 
tekniska behov skulle behöva upp till cirka 22 miljarder. 
Det är inte realistiskt med ett sånt språng utan snarare än 
höjning till cirka 16,5 miljard/år men under en 20-års- 
period. Den del som beror på klimatanpassning beräknas 
till cirka 1 miljard/år enbart för VA-branschen.

Vem ska betala anpassningarna?
Det är förstås en mix av intressenter som behöver 
vara med och finansiera de nödvändiga åtgärderna. 

Men det är viktigt att komma ihåg att det inte uteslutande 
är taxekollektivet som bekostar detta, tvärtom. Kostnaden 
för att skydda våra städer kommer att behöva täckas av 
skattebetalarna. Fastighetsägarna, de som har nytta av en 
exploatering eller en åtgärd, måste också vara med. Det  
är inte rimligt att leda bort orenat dagvatten från sin 
fastighet och låta någon nedströms ta hand om problemet. 
Va-taxorna behöver fördubblas de närmaste 20 åren, 
räknat i fasta priser. Men det som är relaterat till klimat- 
anpassning är en mindre del, medan de stora posterna  
är omvandlingsområden och förnyelse av ledningsnäten. 
Utvecklingen av taxorna i Sveriges kommuner går samman- 
taget åt fel håll och har inte varit så låga på 10 år, tvärtemot 
vad behovet bedöms vara. Det är oroväckande.

De stora kostnaderna för klimatanpassningen hamnar 
utanför va-kollektivet och här behöver andra aktörer ta 
fram ett bättre kunskapsunderlag.

När vi börjar tänka på klimatanpassningsfrågan i ett 
tidigt skede i samhällsplaneringsprocessen är det heller 
inte säkert att det alltid behöver bli dyrare – bara 
annorlunda. Många vittnar dessutom om att de lösningar 
som innebär mer grönytor i städer leder till mer trivsel 
och andra plusfaktorer på den sociala sidan.

Text: Dan Löfgren, kommunikationschef Svenskt Vatten
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Frusen politik 
i maktens städer
Det var nationalstaternas framväxt under 1700- och 1800-talen som skapade de många huvudstä-
der världen runt där unik, storslagen bebyggelse bidrog till att gestalta och legitimera den moderna 
politiska makten. När de stadslandskapen nu möbleras om med element som spektakulära skyskrapor 
och exklusiva gallerior görs huvudstäderna allt mindre tillgängliga för sin egen befolkning. 

Hårt segregerade stadsdelar för de förmögna å ena sidan och 
tältläger i en skogsbacke vid tunnelbanan en bit från centrum  
å den andra är ett exempel på de bostadsförsörjningens poler 
som blivit samtidens Stockholm. Med en gedigen genomgång 
av många av världens huvudstäder pekar forskaren och 
sociologen Göran Therborn i sin bok Cities of Power på hur 
bebyggelse och markanvändning skiftat över och gett plats för 
spektakulära byggnader ”landmarks” för globala företag, för 
exklusiva gallerior, lyxbostäder och kvartersomvandlingar med 
dramatiska hyreshöjningar.

Han pekar på främst två svagheter i den pågående interna-
tionella diskussionen om den urbana utvecklingen. 
� Det ena är hur undervärderad den bebyggda miljöns makt 

och påverkan är samtidigt som huvudstäders makt i 
egenskap av hemvist för internationella bolag övervärderas.

� Det andra är att det begränsade ekonomiska perspektivet 
undervärderar den politiska maktens möjligheter.
– Vi har ju flera aktuella exempel på hur betydelsefull den 

nationella politiska makten är. I samband med fastighets-
kraschen 2008 var det till 10 Downing Street i London och till 

Victoria Tower i Kista markerar 
entrén till en av världens mest  
segregerade städer, Stockholm för 
resenärer längs E 4:an från Arlanda. 
Det senaste decenniets bostads- 
politik i Stockholm har gått stick 
i stäv med ambitioner som social 
hållbarhet. Arkitektkontor: Wingårdhs

 ” … exklusiva gallerior, lyxbostäder  
    och kvartersomvandlingar …”
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Washington som bankerna fick vända sig när den 
stora krisen behövde lösas, säger Göran Therborn.

Med sin bakgrund som sociolog och statsvetare 
breddar han synen på stadsutveckling.

– Jag är ju varken arkitekt eller kulturgeograf, 
men städer och vad de gör med människor har 
intresserat mig länge, säger Göran Therborn.

I sin bok förklarar han sitt intresse för det 
urbanas koreografi, för det nationella och det 
folkliga med ett analytiskt intresse för maktrela-
tioner, meningsskapande och symboliska uttryck.

– Det började i Budapest 1996 där jag var 
gästforskare under en tid, jag blev intresserad av 
den ikonografiska funktion som Hjältarnas torg 
har och sedan har det intresset utvecklats mot 
sociologiska analyser, säger Göran Therborn.

Med det perspektivet ser han också andra sidor 
av det urbana, och särskilt av huvudstäder.

– De är per definition platser för politisk makt. Men folkliga 
utmaningar betyder att de också ofta blir platser där motstånd, 
politisk motmakt och organiserade protester kommer till 
uttryck, påpekar Göran Therborn. I huvudstäderna samlas 
också oppositionella rörelser och stora uttryck för krav på 
politisk förändring.

IDEOLOGI I STADSRUMMEN 

Hur ideologier tar sig uttryck i stadsrummen i världens 
huvudstäder ger boken flera exempel på, från Santiago till 
Seoul och från Stockholm till Pretoria. Villkoren bakom 
nationernas tillkomst har spelat en viktig roll för hur huvud-
städerna formats som arkitektoniska uttryck. Att städer är 
frusen politik blir särskilt möjligt att avläsa i huvudstäder. 

Trots de vitt skilda drivkrafterna bakom etableraringen av 

Washington i USA och Astana i Kazakstan har 
de resulterat i flera gemensamma drag. De har 
båda på ett magnifikt sätt som överträffar den 
europeiska barocken lagt landskapet under sig, 
rullat ut långsträckta paradgator och uppfört 
enorma monument både i form av byggnader 

och minnesmärken.
Etableringen av Washington byggde till stor 
del på slavarbete och staden var länge rasistiskt 

segregerad. I dag har den afro-amerikanska delen 
av befolkningen ökat till omkring hälften av 
stadens, vilket bland annat lett till vad som 
kallats White flight till förorterna. 

I de centrala delarna där den politiska makten 
exponeras dominerar de antika idealen byggnads-
stilen och Capitolium har lånat sitt namn från 
det romerska imperiets symboliska centrum med 
sina tre tempel höjda över Forum Romanum med 

kommers och politik.
De enorma statyerna av Lincoln, i marmor sittande i ett 

grekiskt tempel och Jefferson i brons i ett romerskt Pantheon 
har inga motsvarigheter annat än i Pyongyang, påpekar Göran 
Therborn.

Den nya huvudstaden Astana i Kazakstan präglas av en 
likartad politisk hybris, men utifrån andra förutsättningar. 
Finansieringen av uppbyggnaden av Washington var an-
strängd, den drog ut på tiden och tvingade fram stora utförsälj-
ningar av mark. I Kazakstan har man sökt andra möjligheter 
till finansiering när en ny huvudstad efter president Nursultan 
Nazarbajevs direktiv skulle ersätta Alma Ata med början 1997. 
I den tidigare sovjetrepubliken kunde goda inkomster från olja 
och mineraler delvis finansiera de storslagna byggplanerna. 

Regeringskvarteren har organiserats kring en storskalig 

Göran Therborn är professor 
i sociologi med stark 
internationell ställning, 
senast verksam i Cambridge. 
Hans forskning har ofta 
riktat in sig på frågor om 
social jämlikhet.

Cities of Power gavs ut på 
Verso Books 2017 ISBN 
13:978-178478-544-4

The Gherkin i Londons finanskvarter 
med sina 40 våningar byggdes av Skan-
ska för ett schweiziskt försäkringsbolag. 
Högst upp ligger en privatbar med 360° 
panoramavy över London. Arkitektkontor: 

Foster&Partners
Bostadsrätter i projektet Unité i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm är ett exempel på den vikande mark-
naden för lyxbostäder. Enligt SvD hade Oscar Properties lägenheter till salu för ett sammanlagt värde av 
1,5 miljarder kronor i november 2017. Byggherre: Oscar Properties
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öst-västlig axel med tydliga likheter med The Mall i Washington 
och jättelika monument och minnesmärken avlöser varandra 
längs paradgator som kantas av skyskrapor, palats och bygg- 
nader för administration.

Men den storslagna nationella symboliken uttrycker bara en 
del av stadens identitet. Från början är staden ett projekt med 
global inriktning med till exempel etableringen av en ekono-
misk frizon och med flera av de profilbyggnader som sträcker 
sig upp mot skyn finansierade av kapital från Qatar, Turkiet, 
Abu Dhabi och Saudiarabien. Astana har från början etablerats 
som en projektionsyta för globalt kapital, en symbios mellan 
det nationella och det globala. Men protesterna som växt fram 
har riktat in sig på just detta – hur stora markområden har 
avsatts för utländska intressenter och berövats en befolkning 
med andra behov.

Den amerikanske arkitekturhistorikern Carol Willis har 
betecknat skyskrapor som kapitalismens ultimata arkitektoniska 
uttryck. I centrala London har utvecklingen de senaste 
decennierna sett nya spektakulära byggnader sträva upp mot 
skyn med Foster&Partners The Gherkin i en emblematisk  
roll.  Kapitalets intressen har resulterat i både skyskrapor och 
halvtomma lyxbostäder. Med Brexit och den utveckling som 
kan följa har kritiker varnat för att staden kan slå in på en väg 
som liknar Astanas med City utvecklat mot en ekonomisk 
frizon och med ett ökat inflytande från kapitalstarka gulf- 
stater. Hur stadens bostadspolitik utvecklats samtidigt som 
antalet skyskrapor växt gav den katastrofala branden i det 27 
våningar höga Grenfell Tower ett kusligt exempel på.

Mot den svenska horisonten avspeglas tydliga delar av det 
globala mönstret med skyskrapor och en bostadsstandard präg-
lad av allt mindre jämlikhet. Entrén längs motorvägen in till 
Stockholm från Arlanda markeras av Victoria Tower i Kista, 
gränsövergången från Vasastan till den nya Hagastaden skall 

flankeras av två tvillingtorn – Norra tornen och i Göteborg 
möter planerna på att bygga Nordens högsta hus – det 240 
meter höga Karlatornet starka protester från erfarna stads- 
planerare och arkitekter. 

Hur har politiken kunnat hantera bostadsförsörjningen i 
Sverige de senaste decennierna? Är det samma utveckling som  
i London vi kan förvänta oss här?

– Efter miljonprogrammet levde många i tron att det var 
färdigbyggt, nu hade vi de bostäder som behövdes, säger Agneta 
Sundberg, lektor emerita på Blekinge tekniska högskola, BTH. 

MARKNADEN TOG ÖVER 

Hon pekar på att bostadspolitiken då blev mindre aktuell, 
politikerna kunde luta sig bakåt och överlåta byggandet till 
marknaden. 

Miljonprogrammet var en del av en större politisk satsning 
på bra markutnyttjande och goda faktaunderlag med satsningar 
som forskning och inventeringar av  riksintressen. Normer för 
buller och bra utemiljöer var andra viktiga komponenter för  
en god byggd miljö.

– I dag finns det röster inom branschen som varnar för att vi 
är på väg att bygga de slumområden vi ägnade 60- och 70-talen 
till att bygga bort och att vi riskerar att göra frågan om bullerfria 
bostadsområden till en klassfråga, säger Agneta Sundberg.

När Göran Therborn i sin bok om städer och det nationella 
pekar på att politikens makt är undervärderad sätter han ljuset 
på just detta. Det finns en politisk makt för ett jämlikt och  
bra byggande att använda, om viljan finns. Globaliseringen 
riskerar att göra nationalstaterna porösa, att reducera det 
politiska inflytandet. Det riskerar att driva politiker allt längre 
bort från sin viktigaste resurs – medborgarna.

Text: Kajsa Althén, frilansjournalist 

Örnsköldsvik med sina drygt 30 000 invånare har med Ting, ett hus med bostads- 
rätter och sjöutsikt visat samma ambitioner inom stadsbyggnad som många huvud-
städer. Internationella kontakter genom framgångsrika ishockeyspelare har flyttat 
in stadens ambitioner i en högre division. Arkitektkontor: Wingårdhs

Astana är Kazakstans nya huvudstad med extra 
allt – för en liten grupp extremt rika. Arkitektkontor: 

Foster&Partners m fl
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– fantastiska möjligheter och speciella utmaningar

Kopparlunden ligger på 5 minuters gångavstånd till Västerås City. Här finns vackra tegelbyggnader  
och spännande platsbildningar blandat med flertalet tomma ytor och övergivna platser.

Kopparlunden är det perfekta området för att omvandlas till en 
myllrande levande stadsdel med både verksamheter och bostäder. 
Området är en stor resurs i en växande stad. Omvandlingen 
pågår, men det har varit och är stora utmaningar. Utmaningar 
som kräver mycket och speciellt arbete, men som rätt omhänder-
tagna också är stora resurser. Några av dem är:
• Fastighetsägarna är många; både stora och små; somliga vill 

förändra och andra vill inte. Fastigheterna är inte bildade 
utifrån ett stadsbyggande. Kommunen äger nästan ingen 
mark alls.

• Området har varit stängt och har fortfarande få anslutningar 
till omgivande områden. I norr gränsar området till E18 och  
i öster till järnvägen mot Stockholm. Det finns ingen 
stadsstruktur med gator och allmänna platser inom området.

• Miljöskulden är stor och den följer inte fastighetsgränser.
• Kulturvärdena i delar av bebyggelse är mycket stora. 
• Det är delvis ett övergivet område, men det finns också 

mycket pågående verksamheter och det tillkommer nya 
verksamheter. Det är inget område som kan ligga stilla och 
avvakta tills planer, utredningar och avtal med mera är klara.
Västerås stad har arbetat och arbetar tillsammans med 

fastighetsägarna med planprogram, miljöutredningar, 
exploateringsförutsättningar, bygglov, kulturmiljöutredningar 
och nu även detaljplaner. Nedan beskriver de olika nyckel- 
kompetenserna sitt arbete och sin del i helheten.

FRÅN INDUSTRIOMRÅDE TILL LEVANDE STADSDEL

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria. 
Den växande industrin i slutet av 1800-talet krävde större ytor 
och ett nytt industriområde anlades i stadens utkant öster om 
stadskärnan.  Här byggde Nordiska Metallaktiebolaget sina 
verkstadslokaler och här har bolaget och deras efterföljare 
tillverkat produkter av koppar och mässing under mer än 100 
år. Bland de första produkterna var tråd för elektrifieringen av 

Sverige.  ASEA producerade generatorer i de stora verkstads-
hallarna i söder.  

Industrins behov har styrt bebyggelseutvecklingen i Västerås 
och Kopparlunden och de verkstadslokaler, laboratorier, kontor 
och bostäder som uppfördes. De sista bostäderna i området revs 
på 1950-talet till förmån för fler produktionslokaler.

De historiska byggnaderna, stråken och platserna tillsam-
mans med berättelserna om Kopparlunden och dess arv ger 
idag området dess unika identitet. Vissa byggnader sticker ut 
som exempel på industriarkitektur av högt värde eller som 
symboler för ett Västerås på stark frammarsch. Det har varit en 
viktig utgångspunkt vid planeringen av framtidens Kopparlunden.

Kopparlunden var fram till 1990-talet ett slutet område dit 
endast de som var verksamma inom industrin hade tillträde. 
Då påbörjades omvandlingen från industristadsdel till en 
blandad stadsdel. Dåvarande ägarna tog initiativet och i sam-  
arbete med staden påbörjades planeringen av en mångsidig stads- 
del med en blandning av verksamheter, bostäder och service.  
Den tunga industrin avvecklades efter hand och andra verk- 
samheter kom in, framför allt i den centrala delen av området.

2012 tog fastighetsägarna, som nu hunnit bli fler, åter 
initiativ till diskussion om Kopparlundens framtid och hur 
omvandlingen skulle kunna tas vidare. Det var upptakten till 
arbetet med det planprogram för Kopparlunden som hösten 
2016 godkändes av kommunfullmäktige och som ska vara 
vägledande för fortsatt detaljplanering och andra beslut som 
rör Kopparlundens utveckling.

EN UTMANING MED MÅNGA AKTÖRER 

I arbetet med planprogrammet fanns flera utmaningar. Den 
unika kulturmiljön är en resurs, men kan i vissa fall upplevas 
som begränsande för hur byggnader och miljöer kan utvecklas. 
Läget invid E18 och järnvägen ger särskilda planeringsförut-
sättningar. Det faktum att staden inte äger marken kräver nya 

Kopparlunden
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sätt att arbeta för att bygga en ny stadsdel.Arbetet med planpro-
grammet har genom hela processen varit ett samverkansprojekt 
mellan staden och fastighetsägarna. Tidigt i arbetet formulerades 
den vision som varit vägledande för planeringen. En tidig och bred 
dialog om Kopparlundens utveckling genomfördes våren 2013. I 
en serie workshops som samlade ett 80-tal deltagare formulerade 
fastighetsägare, verksamheter i området, föreningar och västeråsa-
re tillsammans en stadsbyggnadsvision som varit ett av underlagen 
till planprogrammet.

För att nå en samsyn kring utvecklingen av stadsdelen och 
de olika aktörernas ansvar togs en volymstudie, som illustrerar 
bebyggelsestruktur, offentliga rum, stråk och volymer fram. 
Volymstudien skulle utgöra diskussionsunderlag inför fortsatt 
planarbete, vara underlag för exploateringskalkyl samt utgöra 
underlag för preliminärt fastställande av allmän plats och 
kvartersmark.

UNIK STADSDEL MED GÅNGAVSTÅND TILL CITY

Planprogrammet beskriver hur Kopparlunden ska utvecklas till 
en attraktiv stadsdel med unik identitet och med goda förut- 
sättningar för ett rikt stadsliv. Utvecklingen ska bidra till en 
hållbar och klimatsmart utveckling av Västerås i enlighet med 
Västerås översiktsplan 2026.

Gående och cyklister ska prioriteras i Kopparlunden. Kopp- 
lingar till de stadsdelar som ligger nära ska förstärkas och nya 
skapas. Gångavstånd till stadskärnan och till stationen ger 
goda förutsättningar att skapa en levande stadsdel där det är 

lätt att välja en hållbar livsstil. Tillgången till kollektivtrafik ska 
vara god. Det ska vara möjligt att köra bil, men genomfarts- 
trafik ska undvikas.

Det historiska arvet lever vidare när nya människor, bostäder 
och verksamheter tar plats. Den historiska industrimiljön är 
grunden för områdets identitet. De byggnader som finns där 
idag anpassas till nya funktioner. Ny bebyggelse läggs till utan 
att områdets identitet och karaktär förloras.

GAMMALT MÖTER NYTT

I planprogrammet för Kopparlunden finns ett kvalitetsprogram 
med ett antal gestaltningsprinciper som handlar om att man 
ser mötet mellan gammalt och nytt som ett intressant 
spänningsfält. Att nya tillägg ska utformas med minst lika god 
kvalitet som det äldre. Gestaltningsprinciperna pekar också på 
utgångspunkten; att kulturmiljön ska vara en resurs för utveck- 
lingen av området och vikten av att även kunna uppleva 
kulturvärdena eller värdebärarna för området i framtiden.  

Miljön och byggnaderna i Kopparlunden är alltså centralt  
att förhålla sig till när det gäller bygglovgivning i området. I de 
centrala delarna av området finns byggnaderna från Metall- 
verkens äldsta verksamhet. Det handlar om byggnader och 
miljöer från 1890-talet och fram till främst 1930 som utgör en 
kulturhistoriskt värdefull helhet. Byggnaderna karakteriseras 
av väl utformade tegelbyggnader med många kvarvarande 
detaljer i form av gavelspetsar, fönster och dörrpartier. 

Byggnaderna i utkanten av Kopparlunden är ett uttryck för 

Visionsbild över Kopparlunden.  
Illustration: Tovatt Architects and Planners
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rekordåren i Metallverkens historia och det uttrycks i stora, 
enkla tegellador uppförda som skal till maskiner. I bygglovgiv-
ningen är man mån om kulturmiljön. Utöver gällande skydds-  
och varsamhetsbestämmelser för de äldsta byggnaderna ger 
också planprogrammet vägledning för gestaltning i mötet 
mellan gammalt och nytt. 

GENOMFÖRANDE AV PRINCIPER OCH INTENTIONER 
Den största delen av all kvartersmark inom Kopparlunden 
ägs av sex större fastighetsbolag men några mindre bolag har 
också innehav. Parallellt med arbetet kring planprogrammet 
enades staden och de aktuella fastighetsägarna kring principer 
och förutsättningar för hur intentionerna i planprogrammet 
ska kunna genomföras genom att teckna ett ramavtal. Att 
framgång nåddes med så många parter kring ett avtal berodde 
till stor del på att fastighetsägarna hade organiserat sig i en 
fastighetsägargrupp som förde en enad dialog med staden. 

Grunden i ramavtalet är att staden ska vara huvudman för 
allmän platsmark inom området. Utbyggnaden av den 
allmänna platsmarken 
utförs och bekostas av 
staden men finansieras 
av fastighetsägarna 
genom exploateringser-
sättning. Ramavtalet 
reglerar hur finansieringen ska fördelas mellan fastighetsägarna.

Genom att betala exploateringsersättning har fastighetsägarna 
fullgjort sin skyldighet avseende gatukostnader. Kostnaden 
fördelas utifrån nytta och nya byggrätter inom respektive 
detaljplan utgör fördelningsgrund tillsammans med befintlig 
lokalyta för respektive fastighet. 

I senare skede ska genomförandet regleras mer i detalj 
genom tecknande av exploateringsavtal mellan staden och 
respektive fastighetsägare i varje planprocess. Ramavtalet ger 
riktlinjer för exploateringsavtalen.

FASTIGHETSÄGARE OCH STADEN I SAMSPEL

I ramavtalet har fastighetsägarna och staden enats kring en 
organisation som ska leda arbetet med genomförandet av 
planprogrammet. Under hela avtalstiden ska parterna beman-
na en styrgrupp som ska styra mot de gemensamma målen. 
Styrgruppen består av två representanter från staden och två 
från fastighetsägarna. Styrgruppen ska bland annat fatta beslut 
om eventuella förändringar avseende planeringsinriktning, 
budget och omfattning avseende allmänna ytor, etappindel-
ning och tidplan.  Vidare ska styrgruppen tillsätta en pro-
jektorganisation som svarar för det löpande arbetet och för 
beslutsunderlag till styrgruppen. 

Projektgrupperna i detaljplanearbetet består av representan-
ter från stadens förvaltningar och från respektive aktuella 

fastighetsägare. Västerås stad har även bildat en intern plan- och 
projektgrupp som har till syfte att samordna och bevaka frågor 
som rör helheten inom Kopparlunden och lyfta frågor till 
styrgruppen. Plan- och projektgruppen leds gemensamt av en 
projektledare från stadens planavdelning och en från mark  
och exploatering. I gruppen ingår också markmiljöspecialist, 
projektledare för gata, projektledare för park och representant 
från stadens energibolag. Den interna fastighetsägargruppen 
lyfter också frågor till styrgruppen. Utmaningarna med det 
gemensamma ramavtalet är att det har en lång avtalstid. 

BYGGLOV I KULTURHISTORISKA MILJÖER

Gällande detaljplaner för området Kopparlunden ger idag en 
begränsad möjlighet för att uppfylla den vision som planpro-
grammet för Kopparlunden anger. Utöver industri så medger 
detaljplanerna kontor, handel och skolverksamhet i de centrala 
delarna av området. 

Bygglovgivning för verksamheter där ändamålet är förenliga 
med dagens detaljplaner har lämnats under de senaste åren. 

Bland annat har ett 
bageri och en 
restaurant tagit plats  
i det mest centrala 
stråket i kärnan av 
Kopparlunden. Ett 

antal bygglov för små och stora kontorsverksamheter har 
lämnats både i centrala delen men också i yttre delar av 
Kopparlunden där byggnader har anpassats utifrån verksam- 
heternas krav. 

Förvaltningen har arbetat för att ge möjlighet till nya 
verksamheter, där ändamålet strider mot gällande detaljplan, 
men som är förenliga med den framtida vision som finns för 
Kopparlunden. Förvaltningen har även prövat ett förhands- 
besked för ett kvarter i centrala delen där byggnadsvolymerna 
var något större och högre än gällande detaljplan medgav. 

Utgångspunkten i förhandsbeskedet var att man visade en 
helhetsidé när det gällde gestaltningen för det nya kvarteret 
och där ett av villkoren var att tillskotten skulle föra ett tydligt 
samtal med uttrycket för den äldre byggnationen och att den 
nya byggnationen skulle tillföra god och spännande gestalt-
ning i området.  

MILJÖARBETE PÅ TIDIGARE INDUSTRIMARK

Den hantering av material och ämnen som man hade i 
industriområdet från slutet av 1800-talet och framåt innebär 
föroreningar i mark och byggnader. I Kopparlundens kom-
mande omvandlingsarbete kommer föroreningar att behöva 
hanteras, exempelvis genom ytterligare miljötekniska under-
sökningar, åtgärdsutredningar och riskbedömningar. 

Gemensamt för kommande miljöutredningar är behovet av 

De historiska byggnaderna, stråken och platserna  
tillsammans med berättelserna om Kopparlunden och dess  

arv ger idag området dess unika identitet.
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att fastställa allmänna förutsättningar som styr 
ambitionsnivån för hur föroreningar hanteras. 
Dessa bör vara gemensamma för hela Koppar-
lunden eftersom detta är ett homogent område 
med en gemensam industrihistoria. Gemensamt 
framtagna förutsättningar innebär vidare att 
dessa inte behöver utredas separat i varje enskilt 
projekt vilket ger kostnads- och tidsbesparingar. 

Vid eventuellt framtida undersökningar av 
enskilda objekt/fastigheter på Kopparlunden 
bör den industrihistoriska genomgången samt  
en sammanställning av hittills genomförda 
miljötekniska undersökningar användas som underlag.

MÅLSTYRT ARBETE LÅNGTIDSPERSPEKTIV 

Generellt är metallerna zink och koppar de mest vanligt före- 
kommande föroreningarna i Kopparlundens jord. Organiska 
ämnen i både jord och grundvatten är mer kopplade till de 
enskilda verksamheter som förekommit på olika platser. 
Möjligen kan plymutbredning innebära att klorerade alifater 
behöver analyseras även om dessa ämnen inte använts vid en 
enskild fastighet. 

Det finns ofta ett behov av att fastställa övergripande 
åtgärdsmål tidigt i exploateringsprocessen eftersom riskbedöm-
ningen och bedömningen av eventuella saneringsbehov till 
stora delar styrs av dessa mål.

Åtgärdsmål ska baseras på ett långtidsperspektiv och ska 
styra mot en permanent acceptabel miljösituation. Vid mål- 
formuleringen bör utgångspunkten också vara allmänt ställda 
miljömål, Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehand-
ling, olika intressenters och aktörers ståndpunkter, planerad 
markanvändning, förekomst av skyddad natur och kulturminnen, 
närhet till vattentäkter och tekniska förutsättningar.

Vid målformuleringen beaktas även de ekonomiska 
förutsättningarna för att undvika att redan i detta tidiga skede 
sätta upp orealistiska mål. Målen bör främja val av långsiktigt 
hållbara åtgärder, men också uppmuntra till hushållning med 
material genom återanvändning och återvinning.

KOPPARLUNDENS FYRKLÖVER – DETALJPLANERNA

Detaljplanernas syfte är att fullfölja intentionerna i Planprogram 
för Kopparlunden och att utveckla Kopparlunden till en 
levande stadsdel. Planerna ska pröva lämplig omfattning och 
inriktning för att bidra till att skapa en tät och blandad 
stadsbebyggelse. Utgångspunkten är att bostäder, kontor, 
butiker, verkstäder, lokaler för möten och aktiviteter ska tillåtas 
inom hela Kopparlunden. Med bostäder i Kopparlunden ökar 
behovet av skolor och förskolor och Kopparlunden kan vara ett 
lämpligt läge för skola. 

Övergripande stråk och platser med gröna rum ska utgöra  
 

basen. Den historiska miljön är grunden för områdets 
identitet och en kvalitet som ska tas tillvara när 
området utvecklas. Befintliga byggnader anpassas  
till nya funktioner. Ny bebyggelse ska läggas till utan 
att områdets identitet och karaktär förloras.

Området är i nuläget indelat i fyra detaljplaner 
kallade Kopparlunden norr, mitt, syd och öst. 
Detaljplanerna kommer att tas fram med utökat 
planförfarande och innefatta miljökonsekvens- 
beskrivning. Det som ska studeras är påverkan på 
kulturvärdena, förekomst av markföroreningar och 
behov av efterbehandlingsåtgärder, dagvattenutred-

ning med MKN för vatten och översvämningsrisk. Inom 
trafikkontexten studeras olycksrisker på grund av farligt gods 
på järnväg och vägar, trafikbuller från järnväg och vägar, 
vibrationer från tågtrafik och flyghinder-frihet för flygplats 
samt sociala konsekvenser. 

DEN STÖRSTA UTMANINGEN REDAN AVKLARAD

Styrgruppen ska i möjligaste mån verka för att utredningar 
som är till nytta för flera detaljplaner utförs över plangränser 
för att skapa en helhet och kostnadseffektivitet. Underlag för 
planeringen ska vara den fördjupade analys av kulturmiljö- 
värdena som finns i Kvalitetsprogram i Planprogrammet för 
Kopparlunden. Antikvarisk kompetens ska medverka i sam- 
band med detaljplaneläggningen. En intern stödgrupp har 
också bildats med projektledare och projektmedlemmar för 
strategiska frågor från arbetet med planprogrammet. 

Planarbetet görs som byggherreplaner, där konsulter valda  
av byggherrarna upprättar planhandlingar och ansvarar för  
alla utredningar. Stadsbyggnadsförvaltningen handlägger den 
formella hanteringen med samrådsredogörelse, och utlåtande 
med mera. Eftersom planprogrammet är så genomarbetat och 
detaljerat har bedömningen gjorts att detaljplanerna kan 
utarbetas av konsulter.

Traditionsenliga projektgrupper bildas för var och en av de 
fyra detaljplanerna med representanter för stadens olika för- 
valtningar och representanter för fastighetsägarna. Plankonsulten 
är projektledare tillsammans med stadens två projektledare 
från planavdelning respektive mark och exploatering. 

En viktig förutsättning för detaljplanearbetet är Plan- 
programmet och ramavtalet. De största svårigheterna och 
utmaningarna som kunnat bli samordningen mellan olika 
fastighetsägare är redan avklarade. Därför ser vi ljust på 
Kopparlundens framtid!
Text: Lotta Lindstam, direktör stadsbyggnadsförvaltningen
Ingrid Legrell Crona, planarkitekt
Emina Jusic, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljötillsynsenheten
Josefine Kjellström, markförvaltare, mark- och exploateringsavdelningen
Marie Ahnfors, planarkitekt 
Vesna Kranjec, avdelningschef för bygglovsavdelningen
Elin Göthe Nord, kommunikatör

Kopparlundsvägen med bageri.  
Foto: Västerås stad
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Ny standard för att  
sätta adresser
Att veta var en plats är fysiskt belägen är avgörande för räddningstjänst, transport-
företag och navigeringstjänster. En nyutkommen reviderad europeisk standard för 
belägenhetsadresser hjälper dem som sätter nya adresser att göra rätt från början.

En belägenhetsadress anger var en plats är fysiskt 
placerad, till skillnad från en postadress som i 
första hand är till för postleverantören och kan 
vara en postbox. I många fall är belägenhetsadres-
sen och postadressen densamma. Den reviderade 
standarden ger riktlinjer och rekommendationer 
för hur belägenhetsadresser ska utformas och 
skapar förutsättningar för att organisationer ska 
kunna utbyta och använda adressdata på ett 
säkert, entydigt och rationellt sätt.

Att veta var en person och plats är fysiskt belägen 
är viktigt framförallt för alla samhälleliga funktioner, 
som räddningstjänst, färdtjänst, postleverantörer 
och transportföretag samt för navigationstjänster. 
Med hjälp av belägenhetsadresser kan man också 
få fram statistikuppgifter om var människor bor 
och var de jobbar i landet. Adresserna är även viktiga 
som förmedlare av ortnamn med kulturhistoriskt 
värde.

FÖLJA GOD ORTSNAMNSSED

Ebba Löndahl Åkerman är ordförande i SIS 
tekniska kommitté som jobbar med standardise-
ringen av belägenhetsadresser. Till vardags jobbar 
hon som teknisk lantmätare på Södertälje kommun 
med bland annat namnsättning i kommunen. 

Hon berättar att det finns några saker som man 
bör tänka på när man sätter nya adresser. Adress- 
namnen ska till exempel inte vara stötande eller 
svårstavade och de bör följa god ortnamnssed.

– Man bör alltid titta på om det finns något i 
trakten att knyta an till när man ska bilda nya 
adressområdesnamn. Det kan vara en tidigare 

verksamhet av något slag, till exempel ett tegel-
bruk som funnits på platsen och som kanske bara 
blir synligt genom adressnamnet. Det kan även 
vara företeelser i naturen eller annat som är värt att 
lyfta fram, säger Ebba Löndahl Åkerman.

VARFÖR BEHÖVS STANDARDER

– Det är jätteviktigt att tänka sig för innan man 
sätter adresser. Det blir mera jobb om man gjort  
fel från början. Det kan leda till missförstånd men 
också innebära fara om till exempel räddnings- 
tjänsten inte vet vart de ska åka, säger hon.

Den nya standarden har kompletterats med en 
handbok som stöd för kommunerna och deras 
adressättare.

– Handboken förklarar hur man omsätter stand- 
arden i praktiken och visar också på olika situa- 
tioner som kan uppstå och hur man bör tänka då.

Kommittén har som mål att alla kommuner i 
landet ska inneha minst en handbok.

NYHETER I REVIDERADE UPPLAGAN

Ebba Löndahl Åkerman pekar på några nyheter  
i den reviderade upplagan. Bland annat har 
kommittén tittat på hur man bör fastställa adresser 
för de som bor i loftgångshus, i flytande bostäder 
och i så kallade 3D-fastigheter som delas upp i 
horisontalplan. Det finns även rekommendationer 
för adressättning i gallerior, på campingplatser och 
i koloniområden.

Text: Carola Ålstig, frilansskribent

Du kan lära dig mer om SS 
637003:2015-standarden för 
belägenhetsadresser på sis.se

SIS driver och samordnar 
standardiseringen i Sverige. 
SIS är medlem och represente-
rar Sverige i den europeiska 
standardiseringsorganisatio-
nen CEN och den globala 
organisationen ISO.

                    SIS EXPERTINTERVJU

Ebba Löndahl Åkerman.
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Norrköping i förvandling
Norrköping, med snart 140 000 invånare, är en av Sveriges  
snabbast växande kommuner. Förädlingen av Industriland- 
skapet och en rad förtätnings- och utvecklingsprojekt har  
varit viktiga steg i stadens omvandling och utveckling. Med 
höghastighetsjärnvägen Ostlänken får Norrköping en central 
roll i ett av Sveriges största byggprojekt och staden växlar upp 
sin expansionstakt rejält. Just nu pågår planeringen för ett nytt 
resecentrum och 15 000 bostäder i centrala och stationsnära 
boendemiljöer.

Inre hamnen är ett av stadens nya projekt där Norrköpings 
gamla hamn förvandlas till en modern stadsmiljö med 
arkitektur av hög kvalitet och närhet till vatten. Arbetet har 
påbörjats och redan 2020 kommer den första etappen att vara 
färdig med 800 bostäder, arbetsplatser, caféer, skolor, 
förskolor och promenadstråk längs med kajer och kanaler. 

Även det centralt belägna industriområdet Butängen 
genomgår en stor förändring. I stadsdelen runt det nya 
resecentret kommer en levande och blandad stadsmiljö  
att växa fram, i anslutning till strömmen, Inre hamnen och 
centrala Norrköping.

I kommunens nya översiktsplan finns tydliga strategier för 
hur kommunen ska fortsätta att växa och utvecklas. Genom 
att bygga inifrån och ut och satsa på att utveckla gång-, 
cykel- och kollektivtrafiken i staden skapas en socialt mer 

sammanhållen stad med allt bättre förutsättningar för 
hållbara transporter.

Attraktivt, nutida och hållbart är kommunens ledord i den 
stora förvandlingen. År 2030 kommer Norrköping att vara en 
ny stad, på bara 50 minuters bekväm resa från Stockholm. 
Läget kunde inte vara bättre.

14–15 februari 2018 arrangeras Stadsbyggnadsdagarna 
i Norrköping. 

Välkommen till Norrköping!

Karin Milles Beier, stadsarkitekt 
Norrköpings kommun

Stadsbyggnadsdagarna  
2018 i Norrköping
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 i samarbete med Sveriges Stadsarkitektförening och Norrköpings kommun.

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen



34 STADSBYGGNAD 6 · 2017

Det är givande, intressant och spännande med 
internationella kontakter på många olika sätt. 
Genom nätverket inom IFME*) odlar Sveriges 
Stadsbyggare kontakter med en rad länders 
stadsbyggare. IFME håller två möten per år med 
General Board of Directors, där en representant 
per medlemsorganisation har rösträtt, det vill 
säga styrelsemöten.

Höstmötet 2017 hölls 19 augusti i samband 
med IPWEAs stora kongress i Perth i västra 
Australien.Kongressen i Perth, som pågick i fyra 
dagar, hade cirka 600 deltagare och med de 22 
utställarnas arbetslag blev det ett hundratal till. 
Liksom FAME i Finland har IPWEA i Australien 
sponsorer. Kongressdeltagarna förväntades förstås att 
besöka utställningen, så där fanns plocklunch och fika att 
tillgå. Värd för kongressmiddagen var ”platinumsponsor” 
Komatsu, som varit sponsor i många år. Konferensen hade 
ett digert intressant program. Många parallella föredrag 
att välja mellan, väl synkade och sorterade på olika teman, 
som Ledarskap och ledning, Samhälle och infrastruktur, 
Innovation och teknik, Kusthantering med flera. Det är 
inte riktigt sant att Perth är en kuststad, men floden som 
genomkorsar staden leder ut till kusten och Indiska 
oceanen. Vackra utblickar över floden var fin avkoppling 
på konferensrasterna utöver utställningsbesöken. 
Kongressens fjärde dag användes för olika studieutflykter. 
Min studieutflykt gick söderut längs kusten. Fina trakter, 
men mycket sand transporteras norrut längs kusten med 
strömmar och vindar, ständig muddring vid olika 
hamninlopp. Sanden flyttas maskinellt bara en liten bit 
från ena sidan farleden till den andra och sanden får 
fortsätta sin resa norrut.  

Vid kongressens avslutning blev moderatorn äventyr-
ligt skjutsad in i lokalen på en motorcykel. Den var första 
pris i konferenslotteriet. Det är inte utan att det går att se 
viss utvecklingspotential för Sveriges Stadsbyggares årliga 
kongress. 

De nordamerikanska ”Public Works”-organisationerna 
delar ut årliga stipendier, Jennings Randolph International 
Fellowship Awards. Vår förening har tillsammans med våra 
nordiska kamratföreningar tecknat ett avtal med 
nordamerikanerna ”The Nordic Agreement”. I linje med 
detta öppnas möjligheter för stipendiaterna att intressera 
sig för studier i vårt land. I år studerade stipendiaten Aaron 
Putnam, Public Works Operations Manager från Ankeny, 

IFME:s höstmöte 2017 i Perth, Australien
Iowa, vintervägunderhåll i Sverige. Enligt stipendiereg-
lerna skall stipendiaten hålla ett föredrag på värdlan-
dets kongress. Aaron höll en trevlig föreläsning på 
föreningens kongress på Lindholmen i Göteborg. Av 
årets tre stipendiater, gjorde de andra två sina studier i 
Australien och föreläste således på kongressen i Perth. 
Trevligt att träffa årets alla tre stipendiater.

Tio länders ”public works”-organisationer var 
representerade på IFME-mötet i Perth, IFME-gruppen 
hade 19 deltagare medräknat fem partners. 

Några punkter från IFMEs höstmöte 2017 noteras här:
IFME har beslutat att dela ut utmärkelser IFME 

Municipal Professional of the Year and the Project of the 
Year för första gången vid IFMEs World Congress i USA i 

augusti 2018. Endast medlemsländernas organisationer får 
nominera, något som vi ska se som ett viktigt uppdrag. Det 
kan komma att bli fler utmärkelser, men detta är en start.

Ett globalt mentorsprogram kommer att startas inom IFME. 
En digital ”hub” skapas, där kriterier för både mentorer och 
adepter ska finnas och möjlighet till anmälan. Kostnaden för 
utbytet beräknas bli 400 euro/mentor-adeptpar och utbytet 
förväntas pågå i cirka 6 månader.

IFMEs historia för åren 1937-1977, som nedtecknats på 
franska för länge sedan, är nu översatt till engelska och 
godkändes för publicering vid mötet.  Den finns tillgänglig i 
anslutning till IFME-protokollen på föreningens hemsida.

IFMEs medlemsorganisationer uppmanades att fundera 
över vem som åtar sig att vara värdorganisation för IFMEs 
World Congress 2024. Det betyder att IFMEs nästa vice 
ordförande ska komma från det utsedda värdlandet och väljas 
2018, när nuvarande vice ordförande John Thomson blir 
IFME-ordförande i tre år till världskongressen 2021, som då ska 
hållas i Storbritannien.

IFME-mötet våren 2018 planeras att hållas i april i Suva, som 
är Fijis huvudstad. Höstmötet 2018 hålls i Kansas City, Mo, USA 
26-29 augusti 2018, i samband med IFME World Congress, som 
i sin tur hålls i anslutning till den nordamerikanska kongressen 
PWX. Förhoppningsvis kommer många föreningsmedlemmar  
i Sveriges Stadsbyggare att fånga tillfället att delta där. 

Minnesanteckningar från IFME-möten finns på föreningens 
hemsida http://sverigesstadsbyggare.se, under flik Kommitté-
er/Internationell kommitté. 

Text och foto: Sveriges Stadsbyggares representant vid mötet 
Inger Sundström, internationell samordnare, Skärhamn
*) IFME, International Federation of Municipal Engineering, på IFME:s hemsida  
www.ifmeworld.org finns mer information om organisationen.



FÖRENINGSKALENDARIUM, INTERNATIONELLT
IFME:s vårmöte 22–24 april Suva, Fiji

SATS, årskongress 3–4 maj Island

NKF, årskongress 4–6 juni Ålesund, Norska västkusten

FAME,  EAME 7–9 juni Tallinn, Estland

IFME World Congress och APWA/CPWA PWX 26–29 augusti Kansas City, Missouri, USA

KTC, årskongress 25–26 oktober Viborg, Danmark

Mex-dagarna 2018 – mark & exploatering 6–7 november Västerås

TIDNINGSKALENDARIUM
Nummer Manusstopp redaktion Utgivningsdag Tema

1/2018 8 januari 16 februari Att leda och styra processer

2/2018 2 mars 17 april Stadsmiljö

3/2018 18 april 30 maj Stadsutveckling/Uppsala

4/2018 15 juni 4 september Hållbara kommuner

5/2018 21 september 30 oktober Infrastruktur

6/2018 22 oktober 11 december Klimat

 1/2019 7 januari 2019

Söker du nytt jobb?
Surfa in på stadsbyggarkarriar.se   
– Stadsbyggarkarriär är sajten för dig som  
vill ta nästa steg i din karriär som stadsbyggare.

Där hittar du ditt nya jobb och din nya  
arbetsgivare!

Läs Stadsbyggnad som pdf! 
Numren finns på tidningens hemsida:
www.stadsbyggnad.org

Du loggar in med användarnamn och lösenord
som du har fått som medlem i Föreningen Sveriges 
Stadsbyggare eller som betalande prenumerant.
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FÖRENINGSKALENDARIUM
Stadsbyggnadsdagarna 2018 14–15 februari Norrköping

Gatu- och parkdagarna 2018 17–19 april Göteborg

Trafikfrågor i stadsbyggandet 2018 24–25 april Eskilstuna

Lantmäteridagarna 2018 16–17 maj Göteborg

Årskongress Sveriges Stadsbyggare 2018 17–18 september Uppsala



Returadress
Föreningen Sveriges Stadsbyggare
118 82 Stockholm

PORTO
BETALT

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Foto G
öran Jonsson

Planering och utformning för attraktiva tätorter och städer 
Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad 
av trafikfrågornas roll i stadsbyggandet. Hur kan samhällsplane-
ring, arkitektur och trafik samspela för att uppnå en hållbar stad?
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!

Trafikfrågor i  
stadsbyggandet 2018
Välkommen till Eskilstuna den 24–25 april

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Sätt redan nu av dagarna för

Nu har du chansen att nominera  
kandidater till Årets Stadsbyggnadsprojekt  
respektive Årets Stadsbyggare!
Regler för dessa båda utmärkelser finns på 
föreningens hemsida sverigesstadsbyggare.
se – klicka på Om oss och sedan på Stipen-
dium och utmärkelser. Där hittar du rätt 
dokument.

Skicka förslag senast den 1 mars 2018 men 
gärna tidigare till anders.bylund@lulea.se

För Årets Stadsbyggnadsprojekt gäller 
att till de nominerade förslagen ska en kort 
beskrivning och motivering bifogas.

En beskrivning av projektet och hur det 
genomförts, samt organisation och delta-
gande personer i projektet.

Samt en kortfattad motivering till varför 
projektet förnyat arbetssätt och samverkan 
till gagn för utveckling av samhällsbyggan-
det. Projektet ska vara genomfört och klart 
under senare år så att det kan framgå att  

projektet haft ett positivt resultat.
 För Årets Stadsbyggare gäller att till de 

nominerade förslagen ska en motivering till 
varför personen skall erhålla utmärkelsen 
bifogas. Utmärkelsen är avsedd för att upp-
märksamma en person, som med ett pro-
fessionellt och/eller ideellt arbete lyft fram 
stadsbyggandet och kommunalteknikens 
viktiga roll inom samhällsbyggnadsområdet. 
För att komma ifråga för utmärkelsen krävs 
att man ska ha åstadkommit något extra 
inom stadsbyggandet.

 Målet är att dela ut dessa på föreningens 
årskongress i Uppsala i september 2018.

Å styrelsens vägnar, Anders Bylund
Styrelseledamot i Föreningen Sveriges 
Stadsbyggare


