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Bonava är en av de ledande bostadsutvecklarna i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat  
hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 800 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland,  

Danmark, Norge, Sankt Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 13,5 miljarder kronor.  
Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

 
Förändra branschen med oss

Det händer mycket på Bonava just nu. 
Nära 9 000 hem är under utveckling i  norra 
Europa och vi  behöver rekrytera många nya 
 kollegor. Vi utmanar oss själva varje dag för 

att för ändra branschen och skapa bättre 
hem och liv för fler.  Delar du vår passion 
och vill vara med att utveckla framtidens 
 boende?

Följ vår resa på bonava.se/ 
joinourjourney
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SÅ BYGGER VI DEN GODA 
OCH SMARTA STADEN 

 
Genom alla tider har människan drivits av nyfikenhet och vilja 
att söka bättre förutsättningar för sig själv och de sina. Vi har rest 
över kontinenter. Hämtat erfarenheter och lärdomar. Både goda och 
dåliga. Vi har utvecklat våra samhällen, förändrat våra länder och 
våra städer. Det förändrar – i allt snabbare takt – hur vi män niskor 
lever våra liv. I dag konsumerar vi och transporterar oss på helt 
andra sätt än för bara 10 år sedan.

Den snabba utvecklingen av hur vi lever våra liv gör att många 
i dag upplever att samhällsbygget inte riktigt hängt med. Trängseln 
i trafiken har blivit allt större, konkurrensen om markens nyttjande 
för exempelvis alla trafikslag, grönytor, handel eller bostäder hård-
nar. Luften blir sämre, bullret högre och framkomligheten emellanåt 
olidlig. Transporter och trafik har kommit att bli ett problem för oss 
själva.

 
För att må bra måste människan kunna bo, jobba och förkovra 
sig. Ska vi bygga den goda och smarta staden krävs det att vi funde-
rar på hur morgondagens vardag ser ut. Vad innebär det när alla vän-
jer sig vid e-handel, och matkassarna levereras till dörren? Bör det 
vara standard med digitaliserade lås som gör att vi inte behöver vara 
hemma ”mellan 12 och 16”? Vad innebär det att vi blir allt äldre? Hur 
kan vi bygga så att fler kan bo kvar längre hemma? Hur kan vi se till 
att fler känner en trygghet när de rör sig utomhus? Det här är frågor 
som vi måste ägna mycket tid åt framöver. I det arbetet kan digitali-
seringen vara till stor hjälp.

byGGbranschen har diGitaliserats. Projekteringen sker i dag 
ofta i BIM, i 3D och ibland i 4D. Vi samordnar i digitala modeller för 
att hitta fel och föra det vidare i produktionen. I dag kan vi provköra 
en tunnel redan innan den byggts. Sitter skyltarna rätt? Hur är belys-
ningen? Kommer avfarten för snabbt? Det spar tid, skapar förståelse 
och framför allt kan man rätta till fel redan innan de inträffat. Det 
har hjälpt oss som bransch att bli attraktiv, sund och säker.

Men vi har bara tagit de första digitala stegen. Tänk vad som kan 
hända när hela kedjan – byggherrar, fastighetsägare och driftsorga-
nisationer – är digitalt sammanlänkad. Tänk när det är standard att 
tidigt också involvera de människor som ska bo i husen vi bygger. 
Hur underlättar vi vardagslivet? Hur anpassar vi boendet för både 
småbarnsföräldern och pensionären? Genom delaktighet kommer vi 
att skapa användarvänlighet.

 
ska vi byGGa den Goda och smarta staden behöver vi redan 
i dag fundera på hur Sverige kommer att se ut 2025. För det är inte 
hus som bygger samhälle. Det sker först när arbets- och vardagsliv 
i sin helhet fungerar. Hus och infrastruktur är varandras förutsätt-
ning för framtidens hållbara städer och smarta transporter. En plats 
för människor, av människor.

 
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier 



4. Samhällsbyggaren

#1

Samhällsbyggaren ges ut av 
 Samhällsbyggarna Sverige AB 
Box 161 32, 103 23 Stockholm 
www.samhallsbyggarna.org 
Telefon: 08-545 217 50
Redaktör: Sara Haasmark
redaktionen@samhallsbyggaren.se
Ansvarig utgivare: 
Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna
Produktion: Publik
Grafisk form och layout: Jamendåså
Omslagsfoto: Micke Lundström
Annonsbokning: Hans Simons, 
08-411 72 16, 0709-285 841 
hans.simons@annonssaljarna.se
ISSN 2000-2408
Tryck: Norra Skåne Offset, 2018

Gränslös forskning. 
Olga Kordas är matema-
tikern som styr upp en 
gigantisk innovationssats-
ning kring framtidens håll-
bara städer, Viable Cities.  

20 procent kvinnor. 
JM bestämde sig för att 
utmana sig själva med 
ett synnerligen offensivt 
mål – 20 procent kvinnliga 
hantverkare till 2030. 

Kollektivt i Bagarmossen. 
Hur kan man stärka den 
sociala hållbarheten i ett 
område och få den att 
hålla över tid? I projektet 
Bagarmossen Smartup har 
Stockholmshem identifie-
rat flera framgångsfaktorer 
som varit avgörande. 
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Forskare på Statens väg- och transport-
forskningsinstitut, VTI, har studerat hur vi har 
förändrat vårt sätt att använda cykeln genom 
åren och hur cyklisters skaderisk påverkas av 
cykelflöden och trafikmiljön. 
 – Resultaten visar att cykelflödet har 
betydelse för cyklisters skaderisk, vilket 
också stöds av tidigare forskning. När det är 
fler som är ute och cyklar på en viss sträcka, 
minskar risken att skadas i såväl singelolyckor 
som kollision med motorfordon, säger Jenny 
Eriksson, utredare på VTI.

SÄKRARE CYKLA  
I GRUPP
ÄN ENSAM
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NOTISER
TEXTER: LINNEA HEDBERG 

En annorlunda innovationstävling från Natur-
vårds verket kan bidra till att utsläppen av växt-
husgaser från Sveriges industri minskar till nära 
noll inom 30 år. I tävlingen delas representanter 
från cement- och stålindustrin, bygg- och an-
läggningsbranschen, universitet och forsknings-

institut upp i två lag. De ska sedan ta reda på hur 
Öresundsbron skulle kunna byggas på nytt – men 
utan utsläpp. Till sommaren 2018 ska de tävlande 
ha identifierat hur infrastrukturbranschen ska 
driva på utvecklingen av ny teknik, nya processer, 
arbetssätt och tjänster.

Swedavia planerar en utbyggnad av 
Arlanda som ska göra det möjligt att ha 
70 miljoner passagerare per år. I dag är 
motsvarade siffra 26 miljoner.70 MILJONER

Byggboomen i samhälls-
sektorn har skapat ett ökat 
tryck på Lantmäteriet. 
Konsekvensen har blivit 
förlängda handläggnings-
tider. För att råda bot på 
problemet breddar man 
rekryteringsbasen, och 
bland annat anställer man 
nu jurister som är kunniga 
på fastighetsrätt. 

BYGGBOOMEN 
SÄTTER SPÅR 
HOS  
LANTMÄTERIETÖRESUNDSBRON – IGEN:

NATURVÅRDSVERKET 
ORDNAR UNIK TÄVLING

08
40%
UPP     
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Stockholm står för 40 procent av Sveriges till-
växt. Stockholm växer så det knakar och enligt 
ny statistik stod huvudstaden för 40 procent av 
den svenska BNP-tillväxten år 2015. Stock-
holms framgångar bidrar till att utveckla hela 
Sverige, men visar samtidigt på en obalans 
i tillväxt mellan landets olika regioner. Det 
menar Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på 
Stockholms Handelskammare. 
 – Det är positivt att vi har en så stark huvud-

stadsregion, men vi har sett i andra länder 
att när vi får en alltför stor klyfta mellan de 
enormt framgångsrika storstadsmetropolerna 
och resten av landet så kan det innebära en del 
problem, säger han.
 Andreas Hatzigeorgiou menar att svensk 
regionalpolitik skulle kunna fokusera mer på 
att möjliggöra för fler regioner att stå på egna 
ben. En politik som lösgör tillväxtpotentialen 
på svensk landsbygd. 
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Från och med den 1 januari har alla verksamheter inom Saint-Gobain 
i Norden gått över till förnybar el. Saint-Gobain som är en stor 
aktör inom samhällsbyggnad genom utveckling, tillverkning och 
marknadsföring av byggmaterial uppskattar att övergången kommer 
att reducera deras miljöpåverkan med cirka 40 000 ton CO2/år, vilket 
motsvarar ungefär 40 000 tur- och returresor  mellan Stockholm och 
New York.

100%
GRÖN EL

VINNOVA SATSAR PÅ 
FRAMTIDENS DRÖNARE
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Dagens drönare fyller många funk-
tioner. Exempelvis inom bygg-
området ger drönare möjlighet 
till nya sätt att projektera genom 
att lättare följa och visualisera ut-
vecklingen på en byggarbetsplats. 
 Många tjänster bygger på en 

kamera som tar bilder eller filmar. 
Genom att addera andra egen-
skaper, såsom värme kamera och 
laserradar kan listan på använd-
ningsområden göras ännu längre. 
Att leverera medicin i svårtillgäng-
liga miljöer, mäta omfattningen 

av katastrofer och hitta försvunna 
personer, för att nämna några. 
Vinnova satsar därför 20 miljoner 
på utveckling av projek    t där 
drönare används. 
 Läs mer om hur du ansöker på 
https://www.vinnova.se/

PRAKTISK 
FORSKNING I 
MALMFÄLTEN
I Sverige pågår i dag en 
intensiv debatt om hur den 
attraktiva och hållbara sta-
den kan utvecklas. I sam-
band med stadsflyttarna i 
Gällivare och Kiruna finns 
en möjlighet att praktiskt 
visa hur man gör det från 
grunden. 
 Genom projektet ”Test-
bädd Malmfälten” ska 
14 aktörer tillsammans 
bygga upp ny kunskap, nya 
arbetssätt och förändrade 
regelverk under former 
som är mer experimentella. 
Den nya kunskapen och 
tekniken kommer inte bara 
att skapa långsiktig nytta 
för aktörerna och regionen, 
utan även för svenskt sam-
hällsbyggande i stort. 
 IQ Samhällsbyggnads 
roll är att göra ”Testbädd 
Malmfälten” möjligt.   
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NOTISER

Stockholm Handelskam-
mare vill ha en fortsatt 
utbyggnad av tunnelbane-
systemet – utöver Sverige-
förhandlingens nuvarande 
program. Planen som tagits 
fram tillsammans med 
konsultföretaget Tyréns 
innehåller tvärförbindel-
ser och ytterligare 22 nya 
stationer i Stockholms 
tunnelbanenät. 
 Om planen genomförs 
räknar Handelskammaren 
med att det är möjligt att 
bygga drygt 200 000 nya 
bostäder utöver de 250 000 
som redan finns i kommu-
nernas långsiktiga planer.

EFFEKTEN AV 
SJÄLVKÖRANDE 
BILAR UTREDS
Utvecklingen av självkörande 
fordon har gått fort framåt de 
senaste åren och nu ska Trafik-
nämnden i Stockholm utreda 
hur självkörande bilar kan 
påverka trafik, parkering och 
stadsmiljö i staden. En möjlig 
effekt är ett lägre antal bilar på 
Stockholms gator. En annan är 
att behovet av parkeringsplatser 
troligen minskar då de själv-
körande bilarna inte har någon 
förare som behöver kliva i och 
ur bilen när den har parkerat 
och därmed kan stå tätare. 

TAXI UTAN FÖRARE 
FÖR PENSIONÄRER I  
KALIFORNIEN 
I bostadsområdet The Villages 
i San José finns i dag själv-
körande taxibilar till för fogande 
för områdets över 4 000 
innevånare. The Villages är ett 
”gated community” för seniorer 
och Ford Fusion-bilarna har en 
maxhastighet på 40 kilometer 
i timmen.

P-PLATSERNAS 
AIRBNB
Via appen ApParkingSpot kan 
företag nu hyra ut sina p-platser 
efter kontorstid, och privatper-
soner kan hyra ut när de är ute 
och reser. Genom att använda 
ApParkingSpot kan vi förhindra 
att stora mängder koldioxid 
släpps ut helt i onödan. Enligt 
Q-park finns det nämligen 
omkring fem parkeringsplatser 
per bil, men det tar ändå i snitt 
åtta minuter att hitta var man 
ska ställa bilen. Den tiden kan 
med andra ord minska avsevärt 
med den nya appen. 
Läs mer om projektet på https://
www.apparkingspot.com/

För att kunna öka kapaciteten 
inom järnvägen planerar Tyskland 
nu för 740 meter långa tåg.740 METER TÅG

BARA TRANSPORT

ÄNNU MERA 
T-BANA I 
STOCKHOLM

Regeringen har beslutat 
att satsa 150 miljoner på 
att förflytta transporter av 
gods från väg till sjöfart. 
För varje tonkilometer som 
flyttas från väg till sjöfart, 
kan koldioxidutsläppen 
halveras. 
 I Sverige transporteras i 
dag tre procent av inrikes 
transporter med sjöfart. I 
Europa står närsjöfarten 
för 40 procent av gods-
transporterna. 

REGERINGEN 
SATSAR 
MILJONER PÅ 
ÖKAD SJÖFART

RATT ELLER INTE?



Samhällsbyggaren. 9

Infrastrukturen i Sverige och särskilt 
i huvudstadsregionen är mycket 
eftersatt, trots rekordtillväxt. De 
åtgärder som nu diskuteras för det 
kommande årtiondet är dessvärre 
långt ifrån tillräckliga för att möta de 
stora behov som befolkningstillväx-
ten kräver. Redan år 2040 kommer 12 
miljoner människor att bo i Sverige 

och 2025 kommer Stockholms län att 
ha ökat med 341 476 invånare. 
 Det visar MTRs nya rapport om 
framtidens infrastrukturfinansiering. 
Rapporten lanseras på Stockholms 
Handelskammare. 
 – Vi behöver mer infrastruktursats-
ningar i regionen, men också få ut 
mer av varje satsad krona. Samar-

bete med näringslivet kan ge mer 
innovation, högre produktivitet och 
fler färdiga projekt, tidigare. Det 
behövs, annars klarar vi inte en väx-
ande huvudstadsregion, konstaterar 
Fredrik Sand, näringspolitisk expert 
på Stockholms Handelskammare.

SVENSK INFRASTRUKTUR OTILLRÄCKLIG 

Övergångsställen i fejkad 3D kan rädda liv. Den lilla fiskeorten Isafjörður på Island har fått övergångsställen som 
ser ut att vara i 3D tack vare en välutvecklad optisk illusion. Illusionen hoppas väcka förarnas uppmärksamhet och 
hjälpa dem att sakta ner vid övergångsställen.

OPTISK SYNVILLA
SÄNKER FARTEN  

SHUTTERSTOCK

Dagens batterier är för sto-
ra och tunga för att kunna 
driva ett passagerarplan, 
men det vill flygbolaget 
EasyJet ändra på. Tillsam-
mans med det ameri-
kanska företaget Wright 
Electric hoppas flygbolaget 
kunna utveckla batterier 
som passar passagerar plan. 
 EasyJet räknar med att 
det batteridrivna planet 
ska kunna flyga 480 kilo-
meter på en laddning, och 
därmed kunna trafikera fle-
ra stora europeiska  rutter, 
till exempel London-Paris. 
Lyckas EasyJet och Wright 
Electric med sitt mål skulle 
det innebära både billigare 
och mer miljövänliga flyg-
ningar. 
 Wright Electric har redan 
utvecklat ett tvåsitsigt 
elflygplan, men tillsam-
mans med flygbolaget ska 
man bygga en modell med 
plats för upp till 220 passa-
gerare. 

BOKTIPSET:
Sjuhundra-
fyrtio 
meter. 
Uj!

50 % SKÅNINGAR PÅ HOJ
Nästan hälften av skåningarna skulle 
 kunna cykla till arbetet på under 
30 minuter. Det visar en undersökning 
gjord av Region Skåne, baserad på den 
syssel satta befolkningen i Skåne.

ELDRIVNA
PASSAGERAR-
FLYGPLAN
INOM 10 ÅR
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J
ag har ju lovat att inte vara tyst i jämställdhets-
frågan i teknikbranscherna längre. Så jag tar 
varje tillfälle jag får att prata med dem som har 
makt att göra något åt problemet. Nyligen hade 
jag till exempel tillfälle att sitta ner och prata 
med Sverigechefen (aka vd:n) för ett stort bolag 

i byggbranschen. Jag var i vanlig ordning rak och ärlig när 
jag berättade att jag anser att det behövs fler kvinnor på 
maktpositioner i vår bransch. Hans svar var ungefär föl-
jande: ”Det är bara en tidsfråga innan det där sker per 
automatik… Det har ju inte funnits några kvinnor inom 
bygg, nu finns det ju hur många som helst.”

Byggbranschen sämst 
Är det bara jag, eller är det problematiskt när personer med 
makt inte ser problemet? Är det bara jag, eller bidrar vd:ns 
(troligen omedvetna) attityd, till att glastaket, i stället för 
att långsamt börja luckras upp, förblir tjockt och tungt? När 
personer med makt att förändra tror att förändring ska ske 
”av sig själv”? Och så undrar vi varför det tar 22 år från nu, 
innan svenska börsbolag är jämställda… (AllBrightrappor-
ten 2017)

Jag läser Ledarnas jämställdhetsbarometer från 2017: 
”Lägst andel kvinnor som är chefer ser vi inom bran-

schen byggverksamhet där endast 11 procent av cheferna 
är kvinnor. Inom byggbranschen är även andelen kvinnor 
som är anställda låg, bara 9 procent.”

Så, till att börja med, käre vd: Nej, det finns inte ”hur 

många kvinnor som helst” i vår bransch. Själv funderar jag 
emellanåt på vad jag överhuvudtaget gör i denna bransch 
(just nu är jag förvisso på konsultsidan). Varför går jag inte 
någonstans där värderingarna är modernare? Samtidigt 
är byggbranschen så otroligt häftig: jag och mina kollegor 
bygger ju bokstavligt talat vårt samhälle. Möjligheterna är i 
princip oändliga.

Några utmärker sig
Jag ber er med makt att inte underskatta vikten av före-
bilder. Så länge kvinnor mest ser vita medelålders män i 
kostym (inget fel på kostym, men ni hajar) på ledande posi-
tioner inom bygg, kommer de att undra varför de skulle 
vilja verka i en sådan bransch. Om nu tanken på byggbran-
schen ens snuddar vid deras medvetande när det är dags 
att utbilda sig eller byta jobb. 

För att kunna visa er konkret vad jag menar, så roade jag 
mig med att plocka fram Sveriges Byggindustriers siffror 
över vilka som styrde de 13 största byggföretagen i Sverige 
2016 (att det blev just 13 var på grund av att det var unge-
fär så mycket tid jag hade till förfogande). Se tabellen på 
nästa sida.

Företaget som sticker ut i positiv bemärkelse är Infra-
nord: förutom att både ledning och styrelse visar sig vara 
hyfsat jämställda, så är både vd och styrelseordförande 
kvinnor. 
• I samtliga övriga 12 företag är både vd och styrelse ord-

förande man. 

Om byggbranschen menar allvar med att vilja spegla samhället behövs 
förändring. Och ledningen utgör inget undantag.

VI BEHÖVER 
KVINNLIGA 
FÖREBILDER

DEBATT MARIA PAAVOLA 
BYGGINGENJÖR OCH GRUNDARE AV TEKNIKKVINNOR
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• Fyra av bolagen – däribland Sveriges största byggföretag – 
saknar helt kvinnor i ledningsgruppen. 

• Två av bolagen saknar helt kvinnor i styrelsen. 

Spegling i alla led 
Jag förstår att sammansättningen av ledningsgrupp och 
styrelse inte är det första alla tittar på när de söker ett jobb. 
Däremot ser jag inte hur byggföretag som till 76 procent 
(genomsnitt av ledningsgrupperna och styrelserna i tabel-
len) styrs av män, ska lyckas driva förändringen mot något 
annat.

Jag tvivlar inte en sekund på att många av männen på 
ledande positioner i vår bransch är väldigt erfarna och 
kompetenta. Men. Jag håller med de byggföretag som säger 
att byggbranschen – som ju skriker efter folk på alla nivåer 
för lyckas bygga bort bostadsbristen och underhålla och 
bygga ut infrastrukturen – behöver spegla vårt samhälle i 
större utsträckning. 

Jag vill utvidga deras målsättning och säger att denna 
spegling behöver ske i alla led, det vill säga: även i led-
ningen. I alla fall om vi vill lyckas rekrytera och behålla 
duktiga medarbetare. I alla fall om vi vill fortsätta vara lön-
samma och innovativa (det sistnämnda kan jag i och för sig 
inte beskylla oss för att vara särskilt ofta). En behöver inte 
vara Einstein för att se att vår bransch är rätt så stereotyp. 
Vem som helst förstår att många kvinnor som vill bli chefer 
och ledare gör enklast i att välja bort byggbranschen, om 
de nu inte är sugna på att stånga sig blodiga och ständigt 

bemöta fördomar, samtidigt som de, enligt Ledarnas jäm-
ställdhetsbarometer 2017, jobbar gratis 58 minuter per dag 
(jämfört med sina manliga chefskollegor). Det sistnämnda 
gäller i och för sig inte bara chefer inom bygg, om det nu är 
till någon tröst.

Jag hävdar slutligen att det är problematiskt att män och 
kvinnor har olika syn på hur stora möjligheter de olika 
könen har att göra karriär. Så länge de som sitter på mak-
ten är män, som har attityden att kvinnor visst har samma 
möjligheter som de… Så kommer det inte hända något. 
Särskilt bekymmersamt inför framtiden, är att denna atti-
tyd syns hos unga män (Ledarnas jämställdhetsbarometer 
från 2017). Så länge män med makt inte förstår att de också 
behöver agera… Så kommer det inte att hända något.

Jag märker att det finns män som känner sig hotade av 
kvinnor (och män) som kräver förnyelse. Till er vill jag säga 
följande:

”Equal right for others does not mean less rights for you. 
It’s not pie.”  

TEXT: MARIA PAAVOLA, BYGGINGENJÖR OCH GRUNDARE AV TEKNIKKVINNOR 
 teknikkvinnor@gmail.com

 KONCERNLEDNING/LEDNINGSGRUPP STYRELSE (LEDAMÖTER + SUPPLEANTER) 

BOLAG Kvinnor Män Kvinnor Män

PEAB 0% 100% 30% 70%

SKANSKA AB 33% 67% 29% 71%

NCC 33% 67% 33% 67%

JM 22% 78% 27% 73%

VEIDEKKE 14% 86% 30% 70%

SVEVIA 33% 67% 36% 64%

ERLANDSSON BYGG 33% 67% 25% 75%

BONAVA 27% 73% 43% 57%

SERNEKE GROUP AB 0% 100% 33% 67%

INFRANORD 40% 60% 36% 64%

STRUKTON RAIL AB 0% 100% 0% 100%

WÄST-BYGG GRUPPEN 0% 100% 33% 67%

EINAR MATTSON AB 40% 60% 0% 100%

GENOMSNITT: 21% 79% 27% 73%

Sveriges Byggindustrier 2016
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Teknikkvinnor
Facebookgruppen Teknikkvinnor är branschoberoende och består 
av kvinnor i alla åldrar med teknik som gemensam nämnare. Efter 
mindre än två månader har gruppen över 15 000 medlemmar.
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» Vi har visat att 
det är möjligt 
att jobba tvär-
vetenskapligt 

 och gränsöver-     
 skridande.«

OLGA KORDAS, PROGRAMCHEF FÖR INNOVATIONSPROGRAMMET VIABLE CITIES
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I januari 2017 rullade det tvär-
vetenskapliga innovationspro-
grammet Viable Cities igång. Det 
är den hittills största satsningen 
som genomförts i Sverige när 
det gäller forskning och inno-

vation om smarta och hållbara stä-
der. Totalt närmare en miljard kronor 
går till forskningsprogrammet som 
pågår under tolv år. Arbetet leds av 
KTH och samlar ett 50-tal aktörer från 
flera olika forskningsfält såväl som 
näringsliv, stat, kommuner och civil-
samhälle.

Viable Cities är det mest långsiktiga 
programmet någonsin. Det ska bidra 
till att en lång rad innovationer sjösätts 
under de kommande decennierna. Det i 
sin tur ska bidra till att nå de klimatmål 

som undertecknades av 175 nationer i 
Parisavtalen i april 2016.  

Programmet blir också en bra arena 
för mer gränsöverskridande forskning 
där aktörerna jobbar mer tillsammans 
och lär av varandras erfarenheter. 

– Det är något som krävs i dag om vi 
ska klara de utmaningar vi står inför 
med klimatförändringar och en energi-
omställning, säger Olga Kordas.  

– I dag är det mycket forskning som 
fastnar vid pilotprojekt för att man inte 
lyckats samverka och skala upp dem. 
Det håller inte, utan vi måste inse att vi 
behöver flera kompetenser för att kom-
mersialisera vår forskning. Vi måste ta 
ansvar för skattebetalarnas pengar och 
lära av varandra. Digitaliseringen kom-
mer att göra detta möjligt. 

Olga Kordas hoppas också att program-
met ska leda till bättre möjlig heter till 
omvärldsbevakning. 

– I stället för att vi gör allt själva vill 
vi fånga upp lovande och bra lösningar 
från andra håll i världen. Vi vill både 
inspirera andra och inspireras av excel-
lenta forsknings- och innovations-
miljöer globalt. 

Akademi möter verkligheten
Tvärvetenskaplig samverkan och 
arbete med hållbara städer är inget 
nytt för Olga Kordas. 

När hon flyttade från Kiev i Ukraina 
till Stockholm 2001, började hon jobba 
på KTH med industriell ekologi och stä-
ders fotavtryck.  

– Det var en väldigt bra tajming för 
min del. För det var just då det började 
hända, det var då arbetet med hållbara 
städer kom igång i Sverige, säger hon. 

– Jag var helt fascinerad, för det 
intresset fanns inte i Ukraina. Där pra-
tade man om effekterna av Tjerno-
byl, men det var ungefär allt. I Ukraina 
jobbade man med teoretisk forskning 
och praktiken var en helt annan värld. 
Jag forskade till exempel i tillämpad 
matematik, men forskningen behövde 
knappt appliceras på verkligheten. Så 
för mig var det helt fantastiskt att se 
hur akademi och verklighet kunde sam-
verka och samspela. 

Doktor vid 26 år
Att Olga Kordas lämnade Ukraina och 
i stället satsade på en framtid i Sverige 
var med andra ord ingen slump. 

Hon är matematikern som styr upp en gigantisk 
innovationssatsning kring framtidens städer. 
Den ska inte bara ge banbrytande innovationer 
som bidrar till att göra våra städer mer hållbara. 
Den ska även förbättra samverkan och erfaren-
hetsutbytet över gränserna.   
 – Samverkan kan ju låta lite flummigt, men 
det ska bli precis tvärtom, säger Olga Kordas, 
programchef för innovationsprogrammet Viable 
Cities. 

OLGA KORDAS, PROGRAMCHEF FÖR INNOVATIONSPROGRAMMET VIABLE CITIES
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»jag var chef över en  
massa män i 50-årsåldern och 

stötte därför på en hel del 
motstånd och skitsnack«

I dag är organisationen för Viable 
Cities på plats och målet är nu att sjö-
sätta en mängd forskningsinsatser 
och innovationsprojekt genom utlys-
ningar. Den första utlysningen ligger 
ute och handlar om energiomvandling 
för livskraftiga städer. 

För ovanlighetens skull är utlysning-
arna öppna även för enskilda medbor-
gare. Det innebär att i princip vem som 
helst med en bra idé om hur staden kan 
förbättras kan lämna in en ansökan. 

– De är välkomna på samma vill-
kor som företag och forskningsinstitut. 
Boende i en stadsdel kan till exempel 
skriva en ansökan, kanske tillsammans 
med en förening, forskningsaktör eller 
ett företag.

För att få en bra överblick över forsk-
ningsprogrammet har man skapat en 
matris över de olika tema- och fokus-
områdena. 

– Den är ett bra och konkret verktyg 
som hjälper oss att få ett holistiskt per-
spektiv på projekten. För vi vill verkli-
gen undvika stuprör där programmets 
fokusområden isoleras från  varandra. 
Sånt har vi sett tillräckligt av inom 
forskning och samhällsbyggnad. 
Med andra ord – inget flum. Inte när en 
matematiker håller i trådarna. 

TEXT: PIA RUNFORS. FOTO: ULF HUETT

»
– Fast det var heller ingen självklarhet. 
Vi hade ett bra liv i Ukraina. Min man 
jobbade på Microsoft så vi hade det 
gott ställt. Men det fanns inte samma 
möjligheter att utvecklas där. Framför 
allt inte som kvinna. 

Det har Olga Kordas fått känna av. 
Hon blev doktor i matematik redan 
som 26-åring och siktade då på en pro-
fessur. Men hon mötte genast mot-
stånd. 

– De sa ”Titta dig i spegeln! Ser du en 
professor?” En ung tjej skulle inte ha 
såna ambitioner. 

Parallellt med doktorstudierna job-
bade Olga Kordas också på Ukrainas 
motsvarighet till Lantmäteriet. Hon 
steg snabbt i graderna och blev avdel-
ningschef för myndighetens digitalise-
ring och hade 24 kontor under sig. 

– Det funkade bra. Men jag var chef 
över en massa män i 50-årsåldern och 
stötte därför på en hel del motstånd 
och skitsnack. Det var tröttsamt. 

– I Sverige har jag däremot alltid 
mötts av stor respekt och fått mycket 
stöd. Jag har kanske haft tur, men för 
mig har det varit fantastiskt här på 
KTH.  

Svensk modell även för andra
Den första kontakten med Sverige var 
1997 när Olga Kordas gick ett 18 måna-
ders masterprogram inom land mana-
gement på KTH i Stockholm. När hon 
något år senare, då hon var tillbaka 
i Kiev igen, blev erbjuden ett jobb 
på avdelningen för industriellt mil-
jöskydd var inte valet så svårt. Men 
det krävde naturligtvis lite efter-
tanke i och med att även maken och 
den 10-åriga sonen skulle följa med. 
Det visade sig dock att de alla ganska 
snabbt fann sig tillrätta i det nya hem-
landet. 

Det nya jobbet på KTH innebär bland 
annat att hon utvecklar scenarier för  
planering av energisystem i städer. 

– Jag såg snart att hållbar samhälls-
utveckling och utbildning i hållbar 
utveckling för ingenjörer, var två områ-
den som gav bra möjligheter till inter-
nationella samarbeten. Vår svenska 
modell var intressant även för andra 
länder. Så jag skapade ett tvärveten-

skapligt nätverk med länder över hela 
världen. Sverige kan på så vis hjälpa 
andra i arbetet med hållbar utveckling. 

– Jag tror på samverkan och tvär-
veten skaplig forskning. Det är en för-
utsättning om samhället ska klara den 
pågående energiomställningen och 
klimatmålen. 

De erfarenheterna ledde så små-
ningom vidare till innovationspro-
grammet Viable Cities.  

– Då jobbade jag som föreståndare 
för KTHs energiplattform där vi skulle 
identifiera nya forskningsområden som 
kräver tvärvetenskaplig forskning. Vi 
frågade oss inom vilka områden det 
behövs tvär- och gränsöverskridande 
forskning och kom ganska snart in på 
smarta och hållbara städer. 

– Där måste alla, bland annat fors-
kare inom arkitektur, samhällsplane-
ring, miljöteknik, IKT och beteende-
vetare arbeta tillsammans för att det 
ska bli bra i slutändan. Vi måste jobba 
på tvären mellan olika forskningsfält 
och över gränserna mellan olika kom-
petensområden.     

Utlysningar öppna för alla 
Men tvärvetenskaplig samverkan är 
inte lätt. Man måste kämpa för att 
få det att fungera, konstaterar hon. 
Det visade inte minst det omfattande 
arbetet med att skapa en strategisk 
innovationsagenda för programmet 
Viable Cities och med att hitta finan-
siärer. Runt 25 aktörer var med i det 
arbetet och alla hade olika intressen, 
syn, arbetssätt och tidsperspektiv. 

– Det fick ta sin tid och vi fick modi-
fiera agendan många gånger längs 
vägen. Men det ledde slutligen till att vi 
enades om programmets ramverk och 
vilka områden vi skulle fokusera på. På 
köpet fick vi en förståelse för varandras 
behov, intresse och roller. 

Receptet för att nå fram dit var 
transparens och samskapande. Något 
som sedan också kommit att prägla 
innovationsprogrammet. 

– Vi har jobbat tajt och blivit mycket 
samspelta. Vi har visat att det är möj-
ligt att jobba tvärvetenskapligt och 
gränsöverskridande. Det har blivit vår 
filosofi. 

Olga Kordas
Ålder: 47 år
Bor: i Stockholm (på Södermalm mitt emot 
Hammarby Sjöstad – en stadsdel som inspi-
rerar mitt arbete). 
Karriär i korthet: doktorsexamen i tilläm-
pad matematik, avdelningschef för Ukrai-
nas motsvarighet till Lantmäteriet, master 
i land management på KTH, forskare inom 
industriell ekologi på KTH, föreståndare för 
Energiplattformen, KTH, forskarledare för 
UrbanT gruppen, SEED/KTH.   
Aktuell som: programchef för innovations-
programmet Viable Cities.
Läser: biografier och ”Nordic noir” (skandi-
naviska deckare).
Mår bra av: yoga och sovmorgon. 
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Höstmad. Problemen började nämli-
gen i samband med funktionalismens 
inträde på 1920- och 1930-talet. 

– På mycket lösa grunder slängde vi 
plötsligt bort den gamla stadsplane-
ringskonsten och bestämde att vi inte 
längre skulle bygga täta städer, utan 
glesa. Fokus låg på mycket luft och 
solljus. 

– Där gick tyvärr mycket av inner-

– Se bara på innerstäderna i våra 
största svenska städer. Där lyckades 
man skapa täta och levande stads-
miljöer som människor trivs i. Det är 
ju därför det är så många som vill bo 
just där. Det är så vi måste tänka, så vi 
måste bygga. 

Det säger Patrik Höstmad, docent 
och utbildningsområdesledare för 
Arkitektur och Samhällsbyggnad på 

Chalmers i Göteborg och en aktiv 
talesperson för Yimby, Yes In My Back-
yard, ett partipolitiskt obundet nät-
verk som propagerar för dynamiska 
och levande täta städer. 

Men vad var det då som gick snett 
med vår stadsbyggnad? Varför fort-
satte vi inte att bygga innerstäder som 
vi en gång gjorde? Ja, då får vi gå till-
baka lite i historien, menar Patrik 

Tätt, blandat och mycket folk på gatorna.  
 Lite som en modern tappning av centrala Stockholm, Malmö eller 
Göteborg. Så vill Yimbys-förespråkaren Patrik Höstmad att våra städer ska 
se ut i framtiden. Han vill ta tillbaka de stadskvaliteter som gick förlorade 
i samband med funktionalismens och framför allt bilismens intåg under 
1900-talet.  

TAJT 
DET NYA HÅLLBARA 

TH
IN

KS
TO

CK
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– Ett vanligt problem är att man inte 
gjort en ordentlig analys av stråken 
genom området. Stadsplanerarna 
måste jobba mer övergripande med 
att identifiera naturliga vägar med en 
blandning av bil, cykel och gångtrafik. 

– Man har också använt grönska 
som kilar, vilket bryter isär staden 
i stället för att hålla ihop den. Då får 
vi olika öar, även socioekonomiskt. 
Villa områden för sig och hyreshus för 
sig, det vill säga olika världar där få 
människor rör sig emellan. 

Förebilder från förr 
Ett område där man jobbar med att 
motverka just detta är Vallastaden 
i Linköping. Där har 40 olika aktö-
rer byggt 1 000 bostäder i kvarter där 
ingen gata är den andra lik. Villor, stu-
dentbostäder och radhus samsas på 
ett enda område.  

– Det är jätteintressant. I Valla-
staden har man äntligen lyckats med 
en småskalig fastighetsindelning med 
flera olika byggherrar och arkitekter. 
Det är nyckeln för att få en mer varie-
rad blandstad. 

– Jag saknar visserligen avgränsade 
innergårdar och tydliga gaturum med 
byggnader utmed en gatulinje. Valla-
staden blir lite för mycket av en rörig 
kakafoni. Men det är ett jättebra steg 
på vägen och det sätter fart på debat-
ten. Framför allt visar Vallastaden att 
det går att bygga varierat och att låta 
små byggbolag och enskilda arkitekter 
få del i stora projekt.  

 Det finns också fina förebilder 
från förr som kan inspirera – stora 
delar av innerstäderna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, men också till 
exempel Uppsala och Sundsvall. Det 
går att bygga så också i dag – men i 
modern tappning.

– Täta städer som New York City 
och Vancouver inspirerar. Och se på 
centrala Paris, som är extremt tätt, 
men ändå inte högt, bebyggt. Det vik-
tiga är ett tydligt och effektivt nät av 
gaturum och kvarter med blandade 
funktioner. I dessa städer finns gröna 
 parker som håller ihop staden och ett 
härligt folkliv ute på gator och i par-
kerna. Det är så en stad ska se ut.

TEXT: PIA RUNFORS 

städernas kvaliteter förlorade. Och 
med bilismen växte också en tilltro till 
att bilen var nyckeln till stadens till-
växt. 

Bilens intåg i kombination med en 
stark stat och ett stort behov av att 
bygga bostäder ledde till en ny typ 
av stadsplanering. Den gick ut på att 
sprida ut staden och att bygga stora 
bilvägar och -leder för att vi skulle 
kunna transportera oss snabbt och 
smidigt. 

Resultatet blev glesa bostadsområ-
den i förorten. Öar och satelliter isole-
rade från varandra. 

Som grädde på moset växte miljon-
programsområden fram, som avspeg-
lingar av 1960- och 1970-talens idé om 
det svenska välfärdssamhället. Bygg-
takten höjdes genom att bygga mer 
rationellt och industriellt. 

– Men det tog inte lång tid att inse 
att det där var en mycket dyr form av 
samhällsbyggnad. Dessutom ville få 
bo där och områdena stod snart halv-
tomma. Byggandet tvärdog och sedan 
dess har vi försökt att lappa och repa-
rera våra misstag, säger Patrik Höst-
mad. 

Varken hållbart eller smart
På 1990-talet började bostadsbyggan-
det långsamt tugga igång igen och 
stadsplanerarna pratade om den goda 
staden med tät bebyggelse och espla-
nader. Ändå fortsatte man i mångt och 
mycket att bygga likriktade och glesa 
bostadsöar som kräver bilanvändning. 
Med andra ord en stadsplanering som 
varken är hållbar eller smart. 

Varför denna oförmåga att realisera 
tankarna på den täta staden? 

– Framför allt för att mycket kun-
skap hade gått förlorad genom åren. 
Sist vi byggde riktiga städer var ju på 
1920-talet. Våra regelsystem är också 
byggda på principer om glesa städer. 
Och planeringsprocesserna är utfor-
made efter stora byggföretag som 
bygger mycket och likartat på en och 
samma gång. 

Med tiden har dock viljan att följa 
de gamla stadsplaneringsprinciperna 
vuxit och debatten har dragit igång. 
Som en motrörelse till Nimby (Not 
In My Backyard) kom Yimby år 2007, 
som förordar täta och levande bland-

städer i stället för glesa och isolerade 
bilstäder.  

– Det finns så många fördelar med 
täta blandstäder där kvarteren är sam-
manhållna och det finns verksam heter 
i bottenplanen. Allt kommer närmare 
och vi kan lösa våra vardagliga pro-
blem i vårt närområde i stället för 
att ta bilen till ett köpcentrum, säger 
 Patrik Höstmad. 

– Den täta staden ger också en ökad 
ekonomisk dynamik, den är gång-, 
cykel- och kollektivtrafikvänlig, den 
ger minskad bilism och den skyddar 
naturmark på landet från exploate-
ring. 

Utifrån det samlade forsknings- 
och erfarenhetsläget förespråkas den 
täta staden också av UN-Habitat, FNs 
organ för bebyggelseutveckling. 

– Vi bör därför ha extremt bra under-
byggda och motiverade skäl om vi av 
någon anledning skulle vilja planera 
för något annat.

Brist på kunskap
Hur ser det då ut i Sverige i dag? När-
mar vi oss de gamla stadsbyggar-
principerna? Jodå, det finns trots allt 
prestige projekt som är riktigt bra, 
menar Patrik Höstmad.   

– Men det mesta som byggs base-
ras tyvärr fortfarande på gamla plane-
ringsideal. Det är glest och repetitivt. I 
alla fall det som byggs ett steg ut från 
innerstaden. De flesta detaljplaner 
innehåller kvarter med punkthus eller 
andra friliggande bostadshus.

– Det är inte ett hållbart byggande. 
Det är fortfarande bilen som gäller när 
man ska åka och handla eller vart man 
än ska. Och de utspridda husen i kvar-
teren äter också upp grönytor som 
skulle kunnat lämnas kvar. 

Orsaken är brist på kunskap om hur 
man bygger och förtätar stadsmiljöer 
på rätt sätt, menar Patrik Höstmad.

– Ja, i kombination med gamla regel-
system, stora dominerande byggföre-
tag och stadsplanerare som är skolade 
i det gamla tänket att ”det är ovärdigt 
att bo i en tät stad med för lite ljus”. 
Och även om det finns stadsdelar som 
går åt rätt håll – som är mer stadslika 
i sin utformning – så är de långt ifrån 
bra, menar han.  

Men vad gör de för fel? 

 SMARTA STÄDER
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T ågen har gjort det sedan 
början av förra seklet.
Trådbussarna gjorde det 
framgångsrikt i Sverige 
under förra världskriget. 
Globalt finns i dag drygt 

40 000 trådbussar i 350 städer.
– Luftladdning är framtiden. Det är 

en öppen, väl beprövad teknik, som 
inte kräver något ingrepp i befintlig 
infrastruktur. Det som saknas är bara 
politisk vilja, säger Per Ranch, obero-
ende expert på elvägar.

Han menar att det egentligen bara 
är att börja bygga. Relativt billigt är 
det också.

– Det kostar omkring 20 miljoner 
kronor per kilometer att bygga luft-
ledningar över våra största motor-
vägar. Det betyder att Sverige får 
elvägar Stockholm–Göteborg–Malmö 
för 20 miljarder kronor. Det är min-
dre än en tiondel av vad den så omta-
lade höghastighetsjärnvägen beräk-
nas kosta, säger Per Ranch.

Olika elpris dag och natt  
Sverige har som mål att växthusgas-
utsläppen senast år 2030 ska vara 
minst 63 procent lägre än år 1990. Om 
detta ska vara möjligt måste radikala 
åtgärder tas till för att minska den 
tunga trafikens utsläpp.

– Den absoluta majoriteten av lan-
dets tunga transporter går i linjetrafik 
på motorvägarna mellan landets tre 
största städer. Om dessa vägar elek-
trifierades så skulle koldioxidreduce-
ringen bli markant, säger Per Ranch.

Dessutom finns det enkla sätt att 
styra den tunga trafiken till tider på 
dygnet då det är minst trafik, utan att 
behöva ta till lagregleringar.

– Det är bara att sätta olika elpris 
på olika timmar på dygnet. Om du 
har lägre pris på natten, och högre på 
dagen och helger, då anpassas för-
modligen delar av den tunga trafiken 
till när elen är som billigast. Dess-
utom är det i ett samhällsperspektiv 
perfekt. Vi har i dag hög belastning 
på elnätet dagtid, när industrin går 
för fullt, och låg belastning nattetid, 
säger Per Ranch.

Politisk vilja största hotet 
För åkerierna och den enskilde chauf-
fören ska framtidens luftladdning 
vara så enkel som möjligt. När bilen 
kommer upp på motorvägen fäller 
helt enkelt föraren upp strömavtaga-
ren och så är det bara att köra.

– Med modern teknik kan sedan 
föraren ha koll på sin elförbrukning 
och kostnader, enklast är att ha en 
mobilapp där allt kan skötas – betal-
ning, skatter, allt skulle kunna ske på 
ett väldigt smidigt sätt.

Vad är då hindren?
– Det krävs politisk vilja. Problemet 

är hur staten ska kompenseras skatte-
mässigt. Det är den viktigaste frå-
gan att lösa. I dag står den tunga tra-
fiken för en betydande skattekrona. 
Men frågan är egentligen inte svår att 
lösa rent tekniskt. Det är bara att ta ut 
skatt per uppkopplad kilometer. När 
det väl finns ett politiskt beslut på 

Alla tekniksprång behöver nödvändigtvis inte vara med ny teknik. 
 Framtiden för en fossilfri tung trafik i Sverige finns i en över 100 år gammal 
uppfinning. 
 Laddning med luftledning. 

hur detta ska göras, så finns det för-
modligen privata aktörer som gärna 
skulle vilja bygga ut laddning med 
luftledning, om inte staten vill. För 
det här är en investering som snabbt 
går att räkna hem, både miljömässigt 
och ekonomiskt, säger Per Ranch och 
fortsätter:

– Sedan har vi lastbilsindustrin. Ett 
område där Sverige är världsledande. 
I dag finns ju mycket av försprånget 
i drivlinorna, alltså i motor, växel-
låda och kraftöverföring. Med elek-
trifiering förvinner detta försprång. 
Då måste hela industrin tänka nytt, 
och risken är då uppenbar att svenska 
företag tappar sitt försprång. För med 
elektrifiering släpper man också in 
helt andra aktörer, för detta är en 
mycket mindre komplicerad produkt, 
men så ser ju utveckling ut. Den kom-
mer vare sig man vill det eller inte.

Per Ranch menar att omställningen 
inte heller behöver vara något större 
problem för åkerierna. Dragbilarna 
byts i dag ut efter max fem år, oftast 
kortare. 

– Det betyder att majoriteten av hela 
fordonsflottan på linjetrafik i landet 
kan vara elektrifierad på mindre än 
fem år. Så det här teknikskiftet kan 
gå väldigt fort och kan absolut vara 
klart till 2030 – om den politiska viljan 
finns, säger Per Ranch.

Testvägar i hela världen 
I dag finns en testväg, utanför Gävle. 
Den används för att utmana regelver-
ket kring elektrifiering av allmän väg 

LUFTLEDNING LÖSER 
LADDNINGEN PÅ VÄG
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och utvär-
dera systemet i 
verkligheten som 
till exempel hur väder, 
is och regn påverkar ladd-
ning via luftledning.

Men detta är inget Per Ranch är 
särskilt oroad över.

– Tåg har gått i 100 år med luftladd-
ning i Sverige – på malmbanan mel-
lan Kiruna och Narvik – i de absolut 
svåraste förhållandena. Och där finns 
en enorm erfarenhet hos företag som 
ABB och Siemens, men också hos Tra-
fikverket. Så där ser jag inga större 
problem. Det är det som jag tycker är 
styrkan med luftladdning, det finns 
en enorm erfarenhet av det. Det är en 
öppen teknologi, alltså inte skyddad 
av patent. Så att staten eller den som 
bygger ut infrastrukturen inte sitter 
fast med en teknik och en leverantör.

För sådan finns. I Sverige har vi 
också utanför Arlanda en teststräcka 
med en elskena i vägbanan, som ska 
ladda och driva fordonen. Fördelen 
med denna teknik är att även person-
bilar kan koppla upp sig på elskenan.

– Nackdelen är att vi här pratar om 
ett spår i vägbanan och spänningar 
på upp mot 800 volt. Där finns för-
modligen en hel del säkerhetspro-
blem att lösa. Dessutom är detta en 
sluten patenterad teknologi som inte 
är öppen för alla leverantörer. När det 
gäller infrastruktur så är regeln att det 
ska vara en öppen teknologi, säger Per 
Ranch.

Han vill ändå inte avfärda elskenan. 
Men han tror mer på den i steg två, när 

luftladdning är utbyggd på alla 
 större vägar och att denna teknik  
har fått mer resurser att utvecklas.

– När vi började jobba med luft-
laddning sågs vi som ett väldigt udda 
inslag i debatten. Sedan visade det 
sig att Siemens i Tyskland i hemlig-
het utvecklat en komplett lösning 
och byggt en testanläggning och kört 
tusentals mil. Plötsligt var det vi höll 
på med det hetaste. I dag elektrifieras 
ytterligare ett par sträckor i Tyskland, 
bland annat en bit av autobahn utan-
för Frankfurt. En annan teststräcka 
byggs utanför Los Angeles. Jag kom-
mer ihåg hösten 2011 –  då trodde jag 
att jag aldrig skulle få uppleva en elväg 
i verkligheten. 

– Det var lite som att åka tillbaka till 
framtiden. 

TEXT: RIKARD BJÖRK

 SMARTA STÄDER
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Samarbetet är så ovanligt 
att studiegrupper från när 
och fjärran kommer till 
Stockholm för att se hur 
man gör. Och projektleda-
ren och godsstrategen på 

Stockholms stad Robin Billsjö har bli-
vit inbjuden till olika seminarier för 
att berätta om Stockholms godsrela-
terade arbete. Senast var han i Wuhan 
i Kina.

Vad är då hemligheten?
– Jag skulle säga samverkan mellan 

olika intressenter, säger Robin Billsjö.

Fullt in, fullt ut
Tänk en stad. Det kommer en massa 
gods in till staden. Och det kommer 
en massa avfall ut från staden. Det är 
två olika system. En bil som kör gods 
in, och kör tom ut. En annan som kör 
tom in och full ut. 

Med älskade stad har Stockholm 
försökt samordna detta, att den bil 
som kör full in, också kör full ut. Det 
kan låta enkelt, men det är en mycket 
komplex process. Man har lyckats 

med detta tack vare att det varit ett 
samarbete mellan rätt aktörer, allt 
från fastighetsbolag, till sophante-
ring och transporter. Arbetssättet är 
också skalbart, så det är enkelt att 
utöka.

För den oinvigde kan detta låta 
som en inte alltför svår knut att nysta 
upp, men där flera andra försök miss-
lyckats har Stockholms stad och part-
ners lyckats. Frågan är varför?

– Tålamod. Vi startade redan 2013 
och har låtit samarbetsformerna 
värka ihop. En viktig förutsättning 
har hela tiden varit att hitta en kom-
mersiell affärsmodell som kunde stå 
på egna ben från dag ett. Vi tyckte 
det var värt att vänta tills vi hade en 
sådan på plats och till slut hittade vi 
formeln. Det enkla är ofta det svåra, 
säger Robin Billsjö.

Mindre buller, utsläpp och trafik
Han menar att det finns enorma 
miljö vinster att göra i världens  städer 
bara genom att koordinera gods-
transporterna.

– Förutom samordningen av flöden 
uppnår vi inom #älskadestad även mil-
jöeffekter genom att använda en eltrai-
ler som klarar av att transportera rull-
kärl för återvinning och rullvagnar 
för styckegods de sista kilo met rarna i 
city. För att öka tillgängligheten har vi 
gett dispens för eltrailern att trafikera 
gågator. Sammantaget bidrar samarbe-
tet till att minska både buller, utsläpp 
och trafik, säger Robin Billsjö.

Är du nöjd?
– Mitt jobb är övergripande. Jag för-

söker hjälpa till att hitta nya samar-
beten, att hitta en kommersiell vinst i 
att samarbeta. Där tror jag framtiden 
finns, att göra saker smartare. Ingen 
transportbil ska gå halvtom i stan. 

– Och jag tror allt fler inser att det 
också finns en affär i det. Att allt 
miljö arbete inte bara kostar, utan 
att det också kan vara affärsmässigt, 
säger Robin Billsjö.

Älskade stad fick Transportföreta-
gens hållbarhetspris 2017.

TEXT: RIKARD BJÖRK

 

STADEN SOM ÄLSKAR 
FULLASTADE FORDON

 SMARTA STÄDER

Det finns gott om älskvärda samarbeten för att förbättra vår miljö. 
 Men få som är affärsmässiga. 
 Det finns ett stort undantag: #älskadestad.
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Kungens kurva växer vidare som Skandinaviens största handelsdestination.  
När IKEA bygger samman sitt nya varuhus med Kungens Kurva shoppingcenter 
blir resultatet en galleria med plats för ytterligare 100 butiker. 

Samtidigt pågår en utveckling av Kungens kurva till en urban stadsdel fylld av 
shopping och upplevelser. Här planeras för cirka 4200 bostäder, skolor, parker 
och torg. En välkomnande del av Huddinge kommun med ett levande stadsliv.

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med 110 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen 
där enbart Spårväg syd ger 18 500 nya bostäder. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 

resenärer. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde.  
I Centrala Huddinge finns en potential om 5 000 nya bostäder.

Nu utvecklas Kungens kurva  
till en urban stadsdel

Följ  
och delta i  

utvecklingen:

 kungenskurva.se

Välkommen!



22. Samhällsbyggaren

JM SATSAR 
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2016 var andelen kvinnliga hantver-
kare inom JM 0,7%. 

– Vi ville göra något åt detta för vi 
hade uppenbart misslyckats med att 
attrahera kvinnor till yrket och bran-
schen. Med så få kvinnor går företaget 
naturligtvis miste om en massa duktig 
arbetskraft, säger Helena Söderberg, 
HR-direktör på JM. 

– Vi vill ju ha de bästa medarbetarna 
och då funkar det inte att vi inte attra-
herar en större grupp potentiella med-
arbetare till oss. 

Helena Söderberg och hennes kolle-
gor bestämde sig för att utmana sig 
själva med ett mycket offensivt mål – 
20 procent kvinnliga hantverkare till 
2030. 

– Det är ett tufft mål, ja. Men det 
måste vi ha om vi verkligen ska få 
till en förändring. Vi räknade ut hur 
många kvinnor varje region måste 
rekrytera per år och konstaterade 
att vi måste tänka i nya banor för att 
nå målet. För det räcker inte med 
att enbart rekrytera från gymnasiets 
byggprogram, utan vi måste även 
fånga upp kvinnor som inte aktivt 
sökt sig till branschen. 

Olika bakgrund
En viktig del av lösningen blev ett lär-
lingsprogram för enbart kvinnor. 

En första liten kull kvinnliga elever 
började utbildningen hösten 2017 – 
alla från helt andra branscher än bygg-
sektorn. Någon är till exempel florist, 
en annan frisör. Linn Gergi är utbildad 
undersköterska. 

– Jag jobbade natt på ett demens-
boende och extra som säljare på 
dagarna för att få ihop det. Det var 
tungt och påfrestande för kroppen. Så 
jag bestämde mig för att byta bransch, 
säger Linn Gergi. 

Hon googlade och hittade en annons 
från JM, ”Händiga tjejer sökes”, och 
nappade. I dag har hon kommit ett 
halvår in i utbildningen och jobbar 
som snickarlärling på ett bostads-
projekt nära Täby Centrum.  

– Det här är det bästa jobbet jag haft. 
Jag tänkte innan att det kanske skulle 
vara lite macho med snus i taket och 
så, men så är det inte alls. Allt har bara 
varit positivt från första stund och alla 
är sjukt inkluderande och omhänder-
tagande. Jag har tidigare jobbat som 
brevbärare och var även då ensam tjej. 
Den arbetsplatsen var betydligt mer 
macho. 

– Det är också fysiskt lättare än mitt 
jobb som undersköterska. Det finns 
fler hjälpmedel här. Dessutom tjänar 
jag redan mer än dubbelt så mycket 
som jag gjorde som undersköterska 
och säljare tillsammans. Och då har 
jag en lärlingslön som bara är 65 pro-
cent av den lön jag kommer att få när 
jag är klar med utbildningen, säger 
Linn Gergi. 

Växlar upp nu
Och det är inte bara Linn Gergi som 
är nöjd. 

Utvärderingar av lärlingsprogram-
met visar än så länge på mycket posi-
tivt resultat. Så positivt att man beslu-
tat att fortsätta med ytterligare ett 
program till hösten 2018. 

– Vi ska göra ytterligare utvärde-
ringar innan vi bestämmer exakt 
omfattning, men vår ambition är en 
mer omfattande lärlingsutbildning i 
hela landet. Vi kommer att använda 
våra erfarenheter från vår första kull 
och skruva på programmet om det 
behövs. 

– Det är ju mycket som ska fun-
gera ute på arbetsplatserna – kultu-
ren, arbetsformerna och praktiska 
saker som kläder och möjligheter till 
ombyte i arbetsbodar. 

Samtidigt måste JM hitta nya vägar 
för att rekrytera kvinnorna till pro-
grammet. 

– Vi måste helt klart fiska i andra 
vatten än där vi står i dag. Annars går 
det inte. Men vi ser att vi är på rätt väg 
och tror att det kommer att ge ringar 
på vattnet. 

20 procent kvinnliga yrkesarbetare till 2030.  
 Det är målet för JMs satsning på ett mer jämställt och attraktivt företag. Ett 
steg på vägen är en ny lärlingsutbildning enbart för kvinnor. En av lärlingarna är 
Linn Gergi, som tidigare jobbade som undersköterska. 
 – Jag kände direkt att det är det här jag vill göra, att jag hittat rätt, säger hon. 

För faktum är att jämställdhetsarbetet 
redan har gett resultat. 

– På bara ett år ser vi hur andelen 
kvinnor ökat och hur cheferna diskute-
rar jämställdhet på ett helt annat sätt. 
Vi ser också tydligt att engagemanget 
blir bättre i de grupper där vi har en 
mer jämställd fördelning. Detta visar 
också våra regelbundna medarbetar-
undersökningar. 

I dag har företagets andel kvinn-
liga yrkesarbetare ökat till 1,5 procent – 
jämfört med 0,7 procent då jämställd-
hetsarbetet startade. Det kan jämfö-
ras med ett genomsnitt på en procent 
för hela branschen. Ett klart framsteg 
alltså – även om det är en bit kvar till 
målet med 20 procent kvinnor bland 
hantverkarna.  

Även bland JMs tjänstemän ska 
andelen kvinnor öka. I dag är de 34 
procent och målet är att de inom samt-
liga tjänstemannabefattningar ska ha 
en jämn könsfördelning (minst 40/60) 
till 2030. 

– Om vi ska bli ett mer jämställt före-
tag måste vi ha fler kvinnor på alla 
nivåer. Det smittar ju av sig på hela 
organisationen. När vi är mer jäm-
ställda blir vi ett bättre företag. 

JM följer upp sitt jämställdhets-
arbete kvartalsvis och lägger ut resul-
tatet på intranätet så att alla medarbe-
tare kan följa framstegen.   

Inkluderande klimat 
Arbetet med jämställdhet är en del 
av JMs mer omfattande arbete med 
mångfald och likabehandling. 

– Vi är ett värderingsstyrt företag 
och vill i grunden ha ett inkluderande 
 klimat – för alla. 

Ett exempel är det framgångs-
rika praktikprogram för utlandsfödda 
ingenjörer som företaget startade för 
knappa två år sedan.  

– Där ser vi tydligt hur arbetsklima-
tet blir bättre om man är olika. Det gäl-
ler såväl etnicitet som kön och ålder. 

TEXT: PIA RUNFORS
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Återväxten av välutbildade fastighetsutvecklare 
och lantmätare är svag i relation till efterfrågan. 
Vi ska ändra på det.

Lär dig mer om oss och vår bransch. 
Träffa oss på initiativet.

www.initiativet.live

27 mars 2018
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teknikutvecklinGen går i en 
rasande fart. Prestandan och möjlig-
heterna ökar och priset på ny teknik 
faller snabbt. Vi ser en explosions-
artad utveckling av solceller och bat-
terier, antalet elbilar ökar i antal och 
självkörande bilar, bussar och last bilar 
är under full utveckling. Det finns till 
och med tvättmaskiner som startar 
automatiskt när elpriset är tillräckligt 
lågt. För oss som arbetar inom sam-
hällsbyggnadssektorn fångar nog möj-
ligheten till digitala planprocesser och 
3D-printning av hus dessutom ett all-
deles särskilt intresse. Vi lever helt 
enkelt i en era då vi ser att en mängd 
fiffiga och snillrika uppfinningar kom-
mer att göra våra städer både bättre 
och smartare. Eller…?

JaG Gillar ny teknik. Det som till 
exempel händer med den snabba elek-
trifieringen av fordonsflottan och mer 
förnybart i vårt energisystem är saker 
jag både tror på och välkomnar, det 
ger stora möjligheter. Samtidigt kan 
jag inte låta bli att känna viss oro för 
att vi sätter alltför stor tilltro till tek-

nikutvecklingen och därmed duckar 
för det som är ett faktum – vår i grun-
den ohållbara livsstil.

den privata konsumtionen i Sve-
rige har ökat med 23 procent mellan 
2006 och 2016. Det finns många anled-
ningar till det. En är nät- och frihan-
deln mellan nationer vilken pressar 
priserna och gör att vi får råd att kon-
sumera mer av allt – mat, prylar och 
kläder. Samtidigt som vi ökat vår kon-
sumtion har vi även ökat vår privata 
skuldsättning. Hushållens skuldkvot, 
det vill säga hushållens skuld som 
andel av disponibel inkomst, ligger på 
en rekordhög nivå och har nära nog 
dubblerats de senaste 20 åren.

JaG är inte naiv. Sysselsättning, eko-
nomisk tillväxt och BNP är tveklöst 
viktiga parametrar för vårt välstånd. 
Men, jag drivs av övertygelsen att 
utveckling aldrig få ske på bekostnad 
av de resurser som planeten och natu-
ren förser oss med. De är som bekant 
inte oändliga. Det här vet vi. Samtidigt 
kan vi konstatera att vi till stor del har 

Vi måste ställa krav på teknikutvecklingen och bli smartare i vår konsumtion. För 
en stad blir väl aldrig smartare än sina dummaste invånare?  
 Det säger Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell. 

De smarta städerna, 
vår räddning? 

byggt vår ekonomiska utveckling och 
vårt välstånd på bekostnad av just pla-
neten och icke förnybara resurser. Vi 
når förvisso kortsiktiga mål som antal 
arbetstillfällen, skattebaser och bytes-
balanser och det håller hjulen igång, 
men frågan är hur länge? 

teknikutvecklinGen är bra, erbju-
der fantastiska möjligheter och ska 
bejakas, men vi måste också ställa krav 
på den. Hur mycket nytta ny teknik än 
ger, måste vi se till att den produce-
ras av förnybara resurser och råvaror 
som går att återvinna och återbruka. Vi 
behöver även se till att bli mer smarta 
i vår konsumtion, dela våra resurser 
med varandra och se till att inte för-
bruka mer än vi verkligen behöver. Allt 
annat vore väldigt dumt. För en stad 
blir väl aldrig smartare än sina dum-
maste invånare?

TEXT: ANNA DENELL, HÅLLBARHETSCHEF, VASAKRONAN 
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Stockholmshem startade 2014 
Bagarmossen Smartup, det 
senaste av bolagets projekt 
i hållbar stadsdelsutveck-
ling. Ett projekt med syfte 

att säkerställa social hållbarhet som 
består över tid. Ett halvår efter att pro-
jektet lämnat Bagarmossen kan vi nu 
se att de positiva förändringarna som 
skett under projekttiden håller i sig 
och har förstärkts genom lokala verk-
samheters engagemang. Dessutom har 
projektet med råge nått målen med 
att öka andelen hyresgäster som upp-
lever stadsdelen som trivsam och vill 
rekommendera andra att bo i Bagar-
mossen. I denna text delar vi med oss 
av våra insikter och de metoder vi 
arbetat med. 

Kollektiv kraft 
En stadsdels kollektiva förmåga mäts 
i hur väl kombinationen av tillit och 
samarbete fungerar mellan boende 
och verksamma, för att lösa gemen-
samma problem. I forskningsunder-
laget till kommande rapporter från 
Stockholm stads Hållbarhetskommis-
sion beskrivs hur den kollektiva för-
mågan i ett område kan bidra till att 

stärka trygghet, minska brottslighet 
och även ha andra positiva effekter, 
till exempel vara hälsofrämjande. 

För att kunna tillvarata den kollek-
tiva förmågan krävs dock att det finns 
en grundläggande trygghet och till-
lit i stadsdelen där man bedriver pro-
jektet. 

I Bagarmossen hade arbetet med 
en hög trygghetsnivå redan etablerats 
genom projektet Skarpnäckslyftets 
fleråriga insatser. Med den förutsätt-
ningen kunde Bagarmossen Smartup 
vidga stadsdelens utveckling från 
fokus på trygghet till att åstadkomma 
en bredare social hållbarhet. Exempel-
vis genom att verka för att höja triv-
seln, bidra till fler mötesplatser, öka 
de boendes möjligheter att påverka 
stadsdelens utveckling och delta i den 
lokala gemenskapen.

Kort sagt tog projektet vara på den 
kollektiva förmågan genom att stärka 
den lokala sammanhållningen, med 
resultatet att den etablerade trygg-
hetsnivån håller på lång sikt.

Lokal förankring är nyckeln
Stockholmshems erfarenhet säger att 
en tydlig närvaro betalar sig, genom 

Hur kan man som bostadsbolag arbeta för att stärka den sociala hållbarheten i ett 
område och få den att hålla över tid? Ett facit är omöjligt att leverera, men i projek-
tet Bagarmossen Smartup har Stockholmshem identifierat framgångsfaktorer som 
varit avgörande för det positiva resultat som nu visar sig i området. 

att projektet lättare kan identifiera 
lokala behov och önskemål och sam-
tidigt hitta de aktörer som är bäst 
 lämpade för samarbete. 

Bagarmossen Smartup säkerställde 
den fysiska närvaron genom att öppna 
ett lokalt projektkontor. Kontoret 
blev en viktig pusselbit i att bygga en 
lokal förankring och ett förtroende för 
 projektet. 

Genom närvaron kom vi i kontakt 
med både lokala verksamheter och 
boendeinitiativ vars idéer stöttade 
projektets mål om en socialt hållbar 
utveckling.  

På så sätt undvek vi att välja sam-
arbeten med enbart traditionellt givna 
samarbetspartners som till exempel 
Hyresgästföreningen och stadsdelsför-
valtningen. I stället fick vi möjlighet 
till samarbeten med lokala aktörer som 
företagare, föreningar, nätverk, och 
entreprenörer som var väl medvetna 
om stadsdelens behov och möjligheter.

Nu efter avslutat projekt kan vi kon-
statera att nära på samtliga initia-
tiv som har förverkligats inom pro-
jektet har kommit från lokala idéer 
och önske mål. Odlingskurser, gårds-
upprustningar, en ny restaurang, ett 

KOLLEKTIV FÖRMÅGA  
SKAPAR 
LEVANDE STADSDEL 

Projektets visuella profilbild är skapad 
av konstnären Karin Efraim, vid tillfället 
givetvis boende i Bagarmossen.
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engagerat och aktivt Folkets Hus, nya 
skyltfönster och skyltar i centrum, 
är alla resultat av en dialog som förts 
med lokala krafter på projektkontoret.

Samordning med koll
Men det räcker inte enbart med ett 
projektkontor, det handlar också om 
att tillhandahålla en funktion som är 
lyhörd inför lokala initiativ och kan 
förstå hur projektet på bästa sätt kan 
vara ett stöd i att förverkliga idéer.

I Bagarmossen Smartup fungerade 
projektledaren som en närvarande 
samordnare. Ofta handlade det om att 
tillhandahålla lokaler när nya verk-
samheter startade, som till exempel 
gemensamhetskontoret Bagarmos-
sens Resiliens Center eller Bagarmos-
sens Cykelkök. Men det rörde sig även 
ofta om att ta vara på den kollektiva 
förmågan, som att sammanföra aktö-
rer med gemensamma beröringspunk-
ter och främja en hjälpsamhetskul-
tur. Som till exempel när en servering 
öppnade i Folkets hus efter att vi sam-
manfört dem med det lokala bageriet 
som hade en önskan om att expandera 
sin verksamhet.  

Genom att skapa samarbeten med 

konkreta resultat visar man också 
andra aktörer vinsten i att söka lokala 
samarbeten. Sådana samarbeten 
 främjar både sammanhållning och till-
lit, men ökar också möjligheterna för 
lokala aktörer att hantera problem 
som uppstår när projektet inte längre 
är aktivt. Våra erfarenheter från Bagar-
mossen visar att verksamheter som 
startats upp i samarbete med projektet 
även hittar samarbeten med varandra 
utan projektets stöd. 

Samordnaren kan också se till att 
bra idéer eller påbörjade engagemang 
inte stannar upp på grund av byrå-
krati, administration, mindre kostna-
der eller bristande kontaktnät. Bagar-
mossen Smartup har ofta stöttat med 
relativt små insatser som att fylla i 
bygglovshandlingar, bistå med utskrif-
ter eller trycka ut kommunikations-
material i etablerade kanaler. På så 
sätt kunde projektet med enkla medel 
bistå nystartade verksamheter och 
aktiviteter som till exempel en pop 
up-cykelverkstad, en årlig utomhus-
bio, muralmålningar, gatufestivaler 
med mera.    

Bagarmossen Smartup har alltså 
medvetet låtit det lokala engage-

manget spela huvudrollen medan pro-
jektet fått en bärande biroll. 

Sammanfattningsvis ligger fram-
gången för social hållbar stadsdelsut-
veckling i att lita på den kollektiva för-
mågan och att i viss utsträckning våga 
låta sig styras av de impulser, idéer och 
initiativ som den för med sig. För det 
är just det lokala engagemanget som 
måste få styra, för att en förändring i 
ett område ska kunna ske, annars avtar 
de projektdrivna aktiviteterna när pro-
jektet avslutas och den långsiktiga 
hållbarheten riskerar att utebli. 

TEXT: TOBIAS LIND, PROJEKTLEDARE  
OCH HANNA GRÖN, KOMMUNIKATÖR  

BAGARMOSSEN SMARTUP, STOCKHOLMSHEM.

KOLLEKTIV FÖRMÅGA  
SKAPAR 
LEVANDE STADSDEL 



   

Begreppet tillit fångade mitt 
intresse när jag blev upp-
märksammad på Erik Blenn-
bergers och Lars Trägårdhs 

forskning inom ämnet. De beskriver 
Sverige som ett samhälle karaktäri-
serat av stark social tillit – en optimis-
tisk uppfattning om andra människors 
pålitlighet och tillitsingivande hand-
lingar. 

Social form av tillit omfattar den till-
lit individer känner till andra samt (av 
individen kända) sociala system, orga-
nisationer och institutioner. Forskning 
och analys av begreppet tillit har resul-
terat i indelning av tillitens subjekt och 
objekt. Ett subjekt kan (exempelvis) 
vara en individ som känner tillit (eller 
motsatsen, misstro) till ett objekt, en 
offentlig institution, vars handlingar 
ger upphov till tillit eller misstro. 

Blennbergers och Trägårdhs forsk-
ning understryker att subjektets tillit, 
kopplat till nödvändigheten att objek-
tets handlingar är tillitsingivande, är 
en viktig komponent i ett väl funge-
rande samhälle. Att tillitsnivån i Sve-
rige mellan individ och institution 
sjunker beskrivs därför som oroande. 

Tillit bidrar till bättre metoder
Jag som samhällsplanerare kommer 
från en bakgrund där fokus ligger på 
begreppet makt. Med nya insikter 
från tillitsforskningen insåg jag att en 
maktanalys blir mer intressant om till-
lit är inkluderat. 

Samspelet mellan individ och insti-
tution påverkas när den sociala tillits-
nivån är låg. Planeringsprocessen, som 
delvis bygger på dialog mellan aktö-
rer i olika maktpositioner, förväntas 
till exempel bli mindre kostnadseffek-
tiv, både ur ett ekonomiskt och socialt 
perspektiv. När misstro råder är även 
risken stor att samarbetskultur, social 
ordning och politisk sammanhållning 
försämras (Bäck and Larsson, 2006; 
Barbalet, 2009). 

I maktrollen som samhällsplanerare 
inom social hållbarhet vore det fel-
aktigt att påstå att vi fullständigt för-
står oss på vad allmänheten vill. Att 
generalisera och fokusera på konsen-
sus mellan olika målgrupper bör när 
det gäller planering genomföras med 
vaksamhet. Samhällsplanering är ett 
komplext ämne där yrkesrollen krä-
ver planering för en framtid som sam-

hällsplanerare omöjligen kan annat än 
spekulera om. Vi har dock rådighet över 
vilka människor vi väljer att lyssna på i 
en planeringsprocess. Jag anser att det är 
här tillit kan bidra till bättre metoder för 
samhällsplanering.

Tilltro eller misstro
Olika individers känsla av tillit är något 
som beslutsfattare inte kan ta för givet. 
Som tidigare forskning belyser bör män-
niskors olika perspektiv och åsikter tas 
tillvara, i syfte att analysera om mot-
stånd inom planeringsprojekt beror på 
historiska händelser eller mer djup-
gående sociala problem inom politik eller 
offentliga institutioner (Tait, 2011; Bock-
meyer, 2000; Grange, 2012). Om ett pro-
jekt är kantat av stark kritik kan anled-
ningen vara misstro och då bör sam-
hällsplanerare och makthavare aktivt 
intressera sig för varför misstro har upp-
kommit och hur den fått spridning (De 
Vries, 2014). 

På samma sätt som samhällsplane-
rare fokuserar på framtida scenarier 
reagerar individer på planer som ännu 
inte realiserats. Dessa individer väl-
jer att antingen känna tillit eller miss-

Det finns få friktionslösa debatter om förändring inom samhällsplanering. 
Varje beslut är resultatet av strategier som kastat sin skugga över mindre 
framgångsrika visioner. Från början till slut inom varje projekt löper dock en röd 
tråd – människan. Och parallellt med denna, den tillit människan känner till 
andra individer, institutioner och processer. 

Först Klara, 
sedan Slussen, 
sen slottet
– Tillit som verktyg inom samhällsplanering
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BILD: SOFIE RÅDESTAD

tro till makthavares handlingar, redan 
innan planer och strategier är realise-
rade (Barbalet, 2009). Med anledning 
av den effekt misstro kan ha på plane-
ringsprocessen (sett till kostnadseffek-
tivitet och samarbete) bör detta beslut 
vara av intresse för samhällsplanerare. 

Lägre förtroende för planering 
Att det allmänna förtroendet för pla-
nering i norra Europas välfärdsstater 
har sjunkit, anses bland annat bero på 
misstag som begåtts i tidigare projekt, 
den politiska agendan samt individers 
olika förväntningar på utvecklingen av 
samhällen och städer (Grange, 2014). 
Det tyder även på att planeringspro-
cessen inte har bemött oppositionella 
röster på ett sätt som bibehåller en 
nödvändig och, för samhället fördel-
aktig, tillitsnivå. Debatter mellan aktö-
rer inom samhällsplanering är förvän-
tade, men även hälsosamma, i syfte 
att omvärdera strategier och dess slag-
kraft. Som samhällsplanerare och 
nybliven utredare inom social hållbar-
het vill jag lyfta kunskapen om tillit 
som metod samt kunskap om maktre-
lationer inom samhällsplanering. Jag 
vill bidra till mer effektiv och respekt-

full samarbetskultur i planeringspro-
jekt när platser av symboliskt värde för 
individer och samhällen, förändras.

TEXT: SOFIE RÅDESTAD,  
UTREDARE INOM SOCIAL HÅLLBARHET PÅ TYRÉNS 

SOFIE.RADESTAD@TYRENS.SE

Om denna artikel
Denna artikel baseras på licentiatstudien 
”Engagement in urban planning as a conse-
quence of trust: an explorative study of the 
Slussen redevelopment project opposition” 
av Sofie Rådestad (Kungliga Tekniska 
Högskolan, 2016). 
 Studien fokuserar på tillit och opposi-
tionsrörelsen mot ombyggnadsprojektet 
Slussen i kontexten av långvarig process 
och polariserad debatt.

EXPERTERNA

I samband med påbörjad 
ombyggnad av Slussen i 
Stockholm kunde förbi-
passerande finna graffitti 
föreställande ett vitt kors 
med texten ”Först Klara, 
sedan Slussen” utspritt på 
olika ytor. 
 På ett av dessa kors hade 
även ”…sen slottet” skrivits 
till. Graffittins förekomst ger 
uttryck för att tidigare (his-
toriska) planeringsproces-
ser i Stockholms innerstad 
(Klarakvarteren) påverkar 
uppfattningen om hur 
(dagens) planeringsprocess 
bedrivs. 
 Denna delvis seriösa, 
delvis ironiska symbol ger 
uttryck för oro. Eftersom 
Klara revs, följt av Slussen, 
riskerar slottet att gå samma 
öde till mötes?



30. Samhällsbyggaren

 

Sverige är en liten andel i värl-
den när det gäller befolk-
ningsstorlek. Vi motsvarar 
bara 0,13 procent av jordens 

befolkning. Våra utsläpp av klimat-
husgaser är proportionellt betydligt 
högre och där inte minst byggsektorn 
är starkt bidragande. Byggsektorns 
totala årliga utsläpp av klimatgaser 
under själva byggprocessen innan 
driftstagning (bostäder, lokaler och 
anläggningar) var 2016 cirka 15 pro-
cent av Sveriges totala utsläpp. 

Detta är något som byggsektorn 
faktiskt har rådighet över och kan 
påverka i motsats till när byggnaden 
väl är byggd och huset är inflyttat 
eller anläggningen är driftsatt. Detta 
omkullkastar tidigare uppfattningar 
och nyckeltal där driften ansågs helt 
dominerande. 

Dessa förhållanden har uppmärk-
sammats av regeringen som gett 
Boverket i uppdrag att närmare 
undersöka byggprocessens klimat-
utsläpp och vilka förutsättningar det 
finns att ta hänsyn till detta i bygg-
reglerna.

Dessa förhållanden har uppmärk-
sammats av regeringen, som gett 
Boverket i uppdrag att närmare 
undersöka byggprocessens klimat-
utsläpp och vilka förutsättningar det 

finns att ta hänsyn till detta i bygg-
reglerna.

Totala utsläppen ökar 
Inom näringslivet är frihet och till-
växt orubbliga samhällselement. Det 
som i dag utgör ett hinder är kortsik-
tiga starka affärsintressen och affärs-
modeller där man utan förbehåll för-
svarar gjorda avtal och investeringar. 
Enligt Jan Tinbergen, som 1965 mot-
tog Sveriges Riksbanks pris i ekono-
misk vetenskap till Alfreds Nobels 
minne, gör många seniora national-
ekonomer och statsvetare misstaget 
att de likställer högre BNP med ökad 
välfärd. 

BNP tar emellertid inte hänsyn till 
att planeten inte kan växa. I stället 
borde ett nytt begrepp införas, NNP 
(nettonationalprodukt). Förhopp-
ningsvis kommer den nya generatio-
nens nationalekonomer att ha ett vid-
gat tankesätt. Globalt ser inte utsläp-
pen av växthusgaser ut att minska. 
Sedan FN-mötet i Rio 1962 har värl-
dens utsläpp av koldioxid (CO2) ökat 
med drygt 50 procent. Efter några år 
med minskade utsläpp beräknas nu 
de totala utsläppen för 2017 öka med 
cirka två procent, vilket är djupt oro-
ande om målet i Parisavtalet ska upp-
fyllas. 

Att klara Parisavtalets målsättning 

med 1,5 grader är i det närmaste uto-
piskt, troligen mindre än 5 procents 
chans. Det konkreta mål som anta-
gits i Paris är maximalt 2 graders höj-
ning. Men det bör uppmärksammas att 
detta är ett politiskt kompromissmål 
som inte är baserat på klimatforskning. 
Det finns inget vetenskapligt stöd att 
2 grader skulle vara en ”säker” gräns. 
Att politiska kompromisser skulle lösa 
den globala uppvärmningen är naivt 
att tro. Enligt statistik från både NASA 
och SMHI är 2017 det näst varmaste året 
sedan mätningarna startade 1880. Det 
ska ses i perspektivet att det 2017 sker 
utan inverkan av El Niño. Det varmaste 
året var för övrigt 2016.

Sverige exporterar indirekt klimatgaser 
I ett internationellt perspektiv är Sve-
rige ett föregångsland inom miljö-
området. Det finns tre sätt att räkna på 
utsläpp av klimatgaser som redovisas 
av SCB. 

Det första är den andel som  Sverige 
rapporterar som officiell statistik 
till FNs klimatkonvention. Statisti-
ken redovisar enbart den andel som 
sker inom våra egna gränser. De totala 
utsläppen av klimatgaser var 2016 då 
cirka 53 miljoner ton CO2-ekvivalen-
ter vilket är starkt missvisande. Ett 
exempel är om Sverige skulle upphöra 
med all nötköttsproduktion och i stäl-

Är Sverige bra på hållbarhet?  
 Nja, inte så bra som regeringen försöker göra gällande.  
 Det menar energi- och klimatstrategen Johnny Kellner.

Sveriges export
av klimatpåverkan
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let importera allt från Danmark, då 
skulle vi minska våra CO2-ekviva-
lentutsläpp som med andra ord inte 
skulle räknas i den  officiella statisti-
ken. Det finns flera exempel på detta 
bland annat när vi outsourcar textil-
industrin till utvecklingsländer. 
Det andra sättet att redovisa är när 
man tar hänsyn till statistik som 
omfattar utsläpp från svenska företag 
som skett både utanför och innanför 
Sveriges gränser. Dessa följer samma 
avgränsning som gäller för nationell 
ekonomisk statistik men inkluderar 
produkter vi importerar, inklusive 
sjöfart och flyg. De totala utsläppen 
av klimatgaser för 2016 blir då cirka 
63 miljoner ton CO2-ekvivalenter. 

Det tredje sättet att redovisa är om 
vi dessutom tar hänsyn till klimatpå-
verkan som svensk konsumtion orsa-
kar både i Sverige och andra länder. 
Sverige handlar varor och tjänster 
internationellt, däribland livsmedel, 
olika råmaterial för industriell pro-
duktion och andra detaljhandelspro-
dukter. Statistiken är svårberäknad 
och därigenom något osäker. År 2016 
var den enligt SCB drygt 100 miljoner 
ton CO2.ekvivalenter.

Vår påverkan och indirekta bidrag 
till klimatutsläpp är med andra ord 
betydligt större än vad som redovi-
sas i regeringens officiella siffror. Kol-

dioxid utgör enbart 60 procent av 
alla klimatgaser. När CO2-ekvivalen-
ter anges inkluderas alla klimatgaser 
som metan, lustgas med mera.

Inte slå oss för bröstet 
Sverige borde inrikta sig på att bidra 
med sin miljöteknologi och know-
how till utvecklingsländer så att 
samma misstag som gjorts under alla 
år i den industrialiserade världen inte 
upprepas. Detta gäller inte minst till 
länder där svenska industrier out-
sourcat sin verksamhet och där basen 
för energitillförsel till dessa indu-
strier sker genom smutsiga kolkraft-
verk med stora utsläpp av koldioxid. 
Miljötekniska bidrag till utvecklings-
länderna, där varje satsad krona ger 
betydligt större effekt på utsläpp av 
klimatgaser än motsvarande inhem-
ska ”frimärksinvesteringar”. 

Men det anses inte lika  glamoröst 
eller inrikespolitiskt gångbart. Bidrag 
till utvecklingsländerna ger inte hel-
ler några extra röster vid kommu-
nal- och riksdagsvalen. Inhemska 
frimärksinvesteringar ger däremot 
politisk uppmärksamhet och tid-
ningsrubriker och kan visas upp för 
besökare men det ger endast margi-
nella klimateffekter. Däremot ska-
par dessa ett viktigt engagemang som 
kan vara betydelsefullt. 

I sammanhanget bör vi vara med-
vetna om att Sverige av naturen fått 
mycket bra förutsättningar till låga 
inhemska utsläpp av klimat gaser 
genom vår goda tillgång till vatten-
kraft, biobränslen och bra förutsätt-
ningar för vindkraft genom våra långa 
kuststräckor. Andra länder har inte 
dessa förutsättningar. Vi är inte alltid 
så bra som den inhemska statistiken 
visar. Vi bör med andra ord vara lite 
ödmjuka och inte slå oss för mycket 
på bröstet.

TEXT: JOHNNY KELLNER 
ENERGI- OCH KLIMATSTRATEG

Svenska industrier 
som outsourcat sin 
verksamhet räknas inte 
in i statistiken.



 

Låt oss börja från början. Markexploa-
tering omfattar, utöver bebyggelse av 
kvartersmarken, också byggande av 
kommunala anläggningar som gator 
och VA. Detta kan regleras i ett exploa-
teringsavtal, som enligt legaldefini-
tionen i PBL 1:4 är ett avtal mellan 
en kommun och en privat fastighets-
ägare. I PBL 6:40 anges att exploate-
ringsavtal får avse åtagande för fas-
tig hets ägaren att vidta eller finan-
siera åtgärder nödvändiga för planens 
genomförande. 

Grunden till kostnadsuttag finns 
reglerat i PBL 6:24 och LAV §24. Det 
finns i dessa två paragrafer en skillnad 
som inte är helt oviktig. I PBL finns 
möjlighet att ta ut gatukostnad och i 
LAV anges en skyldighet att ta ut VA-
avgifter. Huruvida begreppsskillnaden 
i sig utgör en distinktion för lagtolk-
ningen är upp till svensk rätt att pröva. 
Underlåtenheten att ta ut lagstadgade 
avgifter var en otillåten direktupp-
handling, enligt La Scala-domen. 

Den andra högst relevanta lagen i 
sammanhanget, som kanske inte prak-
tiseras dagligen av de som förhand-
lar och skriver exploateringsavtal, är 
LOU, lagen om offentlig upphandling. 
Upphandlingslagstiftningen har sin 
grund i direktiv från EU. Sverige har 
utöver detta valt att inte bara appli-
cera direktivet på det behövliga områ-

det, det över tröskelvärdena, utan på 
all upphandling. För att förenkla kan 
man säga att LOU är applicerbar, det 
vill säga upphandlingsplikt föreligger, 
om fyra rekvisit är uppfyllda. Dessa 
rekvisit är skriftlighet, innefattar en 
upphandlande myndighet, avser en 
byggentreprenad och innehåller eko-
nomiska villkor. Knäckfrågan är om 
rekvisitet ekonomiska villkor är upp-
fyllt eller inte. 

Fri spelplan
En kort historisk resumé ger oss att 
exploateringsavtalet före La Scala-
domen inte tog någon större hänsyn 
till LOU, då var spelplanen fri för den 
praktiskt lagda exploateringsingenjö-
ren att ålägga exploatören att bygga ut 
kommunala anläggningar. 
 Domen förändrade spelplanen, bil-
den blev nu att ramarna för upphand-
lingsförfarandet var satta, och det var 
också då som nuvarande SKL formu-
lerade sin försiktighetsprincip i cirku-
lär 2003:109. 
 Upphandlingsskadeavgiftens 
inträde år 2010 var nästa nyhet att för-
hålla sig till, genom den kunde det bli 
dyrt med otillåten direktupphand-
ling. Exploateringsavtalet lagstifta-
des år 2015 och i förarbetena är under-
meningen glasklar, de kommunala 
anläggningarna som regleras i exploa-

teringsavtalet ska upphandlas. År 2015, 
i SOU ”bättre samarbete mellan stat och 
kommun”, anförs resonemang om noll-
summespel och att upphandling inte 
är applicerbart. Detta resonemang har 
köpts med hull och hår av många, efter-
som det gynnar ett praktiskt tänk utan 
upphandling. ”Bättre samarbete mellan 
stat och kommun” är skriven utan större 
hänsyn tagen till LOU, och innehåller 
dessutom brister, bland annat argumen-
ten om upphandling av VA kopplat till 
domen i La Scala. 

Höga siffror 
Det är med viss förvåning vi kan konsta-
tera att det ser ut som det gör i dag. Stu-
dien visar att minst tre av tio kommu-
ner låter exploatörerna själva bygga ut 
de kommunala anläggningarna i någon 
utsträckning. I urvalet stora kommuner, 
med över 50 000 invånare, stiger siffran 
till drygt fyra av tio kommuner. Givet 
att nästan allt publicerat material mel-
lan år 2002 och 2015 framhöll tillämp-
ningen av LOU, är siffrorna höga. När 
intervjuer med kommuner genomfördes 
framkom att olika yrkeskategorier har 
olika syn i frågan. Jurister tenderar att 
vara mer försiktiga och vill tillämpa LOU 
medan exploateringsingenjörerna age-
rar i ”gråzonen”. Det finns också starka 
incitament för kommunerna att und-
vika upphandling. Kommuner går i vissa 

Exploateringsavtal, LOU och upphandlingstvång – vad säger lagen och hur 
resonerar branschen? Det frågade sig Johan Lundin och Peter Olofsson i sitt 
examensarbete 2017.  
 Resultatet visar på olika tillämpningar och synsätt på huruvida kommunala 
anläggningar som regleras i exploateringsavtal ska upphandlas eller inte. Vad 
gäller egentligen? Hur fungerar LOU i sin helhet med exploateringsavtal?  
 Denna artikel bygger vidare på deras examensarbete. 
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Hur synkar 
exploateringsavtal 
och LOU egentligen?
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fall på knäna resursmässigt och upp-
handling fördyrar och förlänger möjli-
gen processen. Markreservens storlek 
kan också spela in när det gäller vil-
ket arbetssätt som används. De kom-
muner som äger mycket mark får en 
stor utväxling, det vill säga minskad 
resursåtgång och snabbare processer 
utan upphandling.

Olika synsätt
Sveriges tre största kommuner har 
åtminstone två olika synsätt i frå-
gan. Genom att granska riktlinjer för 
exploa teringsavtal på respektive kom-
muns hemsida fann vi att Malmö till-
lämpar upphandling. Göteborg anger 
ingen specifik ståndpunkt i sina rikt-
linjer. Stockholm saknade vid tiden 
för studien riktlinjer. 
 Det har dock i kompletterande tele-
fonsamtal framkommit att upphand-
lingsplikt inte anses föreligga generellt 
sett. Det är anmärkningsvärt, att det 
råder olika synsätt på LOU och exploa-
teringsavtal mellan Sveriges största 
kommuner. 

Ett annat fenomen som inte är 
belyst tidigare i litteraturen är kom-
muners vilja till att frivilligt tillämpa 
LOU, trots att åsikten är att det gene-
rellt inte råder upphandlingsplikt. 
Det finns kommuner i Sverige som 
helt enkelt inte litar på att exploatö-
ren bygger på ett, för kommunen, till-
fredsställande kvalitetsmässigt sätt. 
Alla argument om att vara praktisk 
och påskynda en process, genom att 
inte tillämpa LOU, faller. Bevisligen 
finns det kommuner som använder 
LOU av kvalitetsskäl trots att de inte 
anser sig behöva det ur upphandlings-
synpunkt.

Samordningsvinster och synergier
Hittills har fokus varit utifrån kom-
munens synvinkel och utifrån lagrik-
tigheten. Men vad vill exploatörerna? 
Enligt exploatörerna finns samord-

ningsvinster att hämta och synergi-
effekter att utnyttja. I studien genom-
fördes en enkät där en fråga berörde i 
hur stor utsträckning exploatörerna, 
som bebygger kvartersmarken, lämnar 
anbud på de kommunala anläggning-
arna som de ålagts att finansiera.  
 Mer än sex av tio kommuner svarar 
att det aldrig sker att exploatör läm-
nar anbud. Intervjuer med kommuner 
stödjer enkätens svar. Det finns mot-
sägelser genom hela spektrumet av 
LOU. Exploatörer vill bygga ut, men 
lämnar sällan anbud. I vissa kommu-
ner får exploatörer bygga ut kommu-
nala anläggningar medan andra kom-
muner använder LOU för att säker-
ställa kvaliteten på allmänna anlägg-
ningar trots att kommunen inte anser 
att upphandlingsplikt föreligger enligt 
LOU. 

Kommunerna har olika kreativa, 
och juridiska argument till varför de 
agerar som de gör. Flera kommuner 
belyser ordalydelsen ”möjlighet” att 
ta ut gatukostnader som att det eko-
nomiska villkoret inte är uppfyllt, i 
motsats till skyldighet när det kom-
mer till VA. En intressant frågeställ-
ning till er som resonerar så; vad hän-
der för de kommuner som beslutat att 
ta ut gatukostnader? En tredjedel av 
landets kommuner har, eller vill, ta ut 
gatukostnader. Ska lagen tolkas olika 
för dem?

Kunskapsneutralitet 
Som om det inte vore tillräckligt att 
koppla ihop LOU och PBL, så behö-
ver eventuellt mervärdesskatte-
lagen, momslagen, eventuellt stude-
ras. Finns det ekonomiska villkor som 
aktualiseras här? Jag är inte tillräckligt 
väl bevandrad för att klart säga vad 
som gäller, men det är inte omöjligt att 
rekvisitet ekonomiska villkor uppfylls 
som även här aktiverar LOU.

En annan intressant problematik i 
frågan visas genom att ge ett exem-

pel. Exploateringsavtalet är ett avtals-
förhållande mellan en kommun och 
en privat fastighetsägare, där det går 
att ålägga fastighetsägaren att finan-
siera de kommunala anläggningarna. I 
detta exempel skrivs ett exploaterings-
avtal i en kommun som vill använda 
LOU och vara ”korrekta”. Fastighets-
ägaren/exploatören åläggs finansiera 
gator. LOU tillämpas och nytt avtals-
förhållande inträder, nämligen det 
mellan upphandlande myndighet och 
leverantör. Låt oss också säga att leve-
rantören och den privata fastighets-
ägaren är densamma. Vad händer då? 
Det ger alltså att fastighetsägaren ska 
finansiera sig själv, i det fall denne vin-
ner upphandlingen. Givet att finan-
sieringen är till sig själv bör en sådan 
upphandlingsvinst säkerställas tämli-
gen enkelt. Onormalt låga anbud reg-
leras i LOU, men kan vara nog så svåra 
att förkasta. 

Det är inte den enda problematiken 
om LOU ska användas. Om anbuds-
givare tidigare deltagit i förberedel-
serna, uppstår så kallat konsultjäv. 
LOU bygger på kunskapsneutralitet 
och angivande av kriterier för upp-
handlingen. Ska exploatören ens få 
lämna anbud i dessa fall?

Förhållandet mellan exploaterings-
avtal och LOU är inte helt okompli-
cerat. Sannolikt är de kommunala 
anläggningarna upphandlingspliktiga 
och som kommun hade jag inte riske-
rat upphandlingsskadeavgift den dag 
första domen faller. Ämnar lagstiftaren 
vara pragmatisk föreslås en lagändring 
som möjliggör för en ventil för exploa-
teringsavtal och direktupphandling 
enligt LOU. 

TEXT: JOHAN LUNDIN



 

Den totala befolkningen i 
Sverige förväntas stiga 
med drygt 700 000 per-
soner under de kom-
mande 25 åren. Siffror 

från Statistiska Centralbyrån, SCB, 
visar att befolkningsökningen kom-
mer att hamna antingen direkt i stor-
städerna eller i förorts- och pend-
lingskommunerna. Ett ökande antal 
lockas till städerna samtidigt som 
vi står inför utmaningar i samband 
med urbanisering, miljö och sam-
hälle. Det är utmaningar bland annat 
i samband med de demografiska för-
ändringarna, livsmedelsförsörjning, 
gröna transportlösningar och energi-
effektivitet.

Användning av informations- och 
kommunikationsteknik och digita-
lisering markeras ofta som en lös-
ning för att hantera dagens sociala 
förväntningar. Detta har gett upphov 
till begreppet ”smarta städer”. Smart 
City-utvecklingen handlar om att 
använda teknik och digitalisering för 
att förbättra städernas infrastruktur 
och offentliga tjänster, och därmed 
medborgarnas levnadsstandard. 

”Get Smart” kan till exempel 
handla om att utveckla system som 
säkerställer bättre luft- och vatten-
kvalitet, införandet av den digitala 
vården, och att fokusera på miljövän-

lig kollektivtrafik. Sådana projekt är 
både nyttiga och nödvändiga, och 
har även direkt relevans för att tackla 
de utmaningar vi står inför i för-
hållande till befolkningstillväxten, 
klimat förändringar och ökad urba-
nisering.

Minskad energiförbrukning 
Det är särskilt viktigt att genom-
föra lösningar som kan bidra till att 
minska vår energiförbrukning, i syn-
nerhet av energi som används för 
uppvärmning, kylning och elektrisk 
utrustning. En sådan konsumtion är 
ofta mycket hög i offentliga och pri-
vata byggnader och enligt ABB står 
kontor och hem för så mycket som 
40 procent av energiförbrukningen i 
västvärlden. 

Detta kan dock minskas betyd-
ligt genom installation av så kal lade 
smarta kontrollsystem, eller styr-
system. I dag är vanligtvis kontrol-
lerade system såsom brandlarm, 
ventilationssystem, belysning och 
uppvärmning separata, men med 
moderna och sofistikerade lösningar 
kan dessa program integreras i en 
plattform. Sådan kontroll ger bygg-
nader ett ”centralt nervsystem”, som 
samlar konkurrerande intressen. 

I Stavanger har fyra städer del-
tagit i forskningsprojektet ”Hori-

sont 2020” och de har redan provat ett 
sådant system i ett pilotprojekt. Med 
hjälp av mobiler och surfplattor får hus-
ägare information om hur mycket el de 
använder och hur de kan minska sin 
egen energiförbrukning, till exempel 
genom att låta uppvärmningen av hem-
met ske i tidsintervaller.

Användning av smarta styrsystem 
har potential att minska energiförbruk-
ningen, ge fördelaktiga effekter i förhål-
lande till miljö och klimat, samt minska 
kostnaderna för bygg och hushåll. Att 
investera i sådan utrustning kräver 
emellertid ekonomiska resurser som 
kan vara utom räckhåll för kommuner 
och privata fastighetsägare. Ett resultat 
av detta är att användningen av kapi-
tal från den privata sektorn har blivit 
mer och mer vanligt för att finansiera 
sådana investeringar. Privata finansiä-
rer förstår vikten av att införskaffa ny 
utrustning och ny teknik för att gene-
rera intäkter och minska driftskostna-
der, och kan därför erbjuda skräddar-
sydda finansieringslösningar som leve-
rerar energibesparingar och lägre kost-
nader.

Smart start
Siemens Financial Services (SFS) rap-
port ”Smart Start” från 2016 tittade på 
olika Smart City-projekt, och identi-
fierade ett antal projekt som lätt kan 

Med ”Smart City”-teknik kan vi få både smarta styrsystem och bättre energi-
effektivitet. Det menar Gunnar Skagerlind, försäljningschef Industry, Siemens 
Financial Services. 
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finansieras genom lånefinansiering 
från den privata sektorn samt har en 
pålitlig avkastning. Installation av 
smarta styrsystem var ett av nio olika 
projekt som rapporten identifierade. 
Den uppskattade också att totalt 2 190 
miljoner euro finns tillgängliga för 
finansiering från den privata sektorn 
i Sverige, Norge och Finland. 

Sådana ”Smart Start”-projekt – 
mindre investeringar i ”smarta upp-
graderingar” – kan därför lätt finan-
sieras av den privata sektorn, efter-
som dessa investeringar har en 
snabb och pålitlig avkastning. Dess-
utom minskas driftskostnaderna, 
och besparingarna som genereras av 
sådana projekt skulle nästan betala 
för den initiala investeringen, i vissa 
fall inom några år.

Privat finansiering kan bidra till att 
grön teknik snabbare blir tillgänglig 
både i städer och för privata fastig-
hetsägare. Eftersom privata finansiä-
rer kombinerar teknisk och finansiell 
expertis med fokus på innovativa 
och skräddarsydda finansieringslös-
ningar så kan privat finansiering vara 
nyckeln för att starta trenden mot 
smart transformation. 

Både städer och privata fastighets-
ägare har tillgång till ett brett utbud 
av olika finansieringsmetoder och 
privat och offentlig lånefinansiering 
kan komplettera varandra genom att 
underlätta för utnyttjande av infor-
mations- och kommunikations-
teknik.

 

TEXT: GUNNAR SKAGERLIND,  
FÖRSÄLJNINGSCHEF INDUSTRY, SIEMENS FINANCIAL SERVICES 
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Kommunen menar att det 
är ett krav enligt plan- och 
bygglagen (2010:900, PBL) 
att allmän plats inte får 

ingå i en fastighet för att denna ska 
stämma överens med detaljplanen.

Därför skulle inte bygglov kunna 
ges när sådan mark ingår i en fastig-
het. Experter som Sydsvenskan 
senare talat med har ifrågasatt kom-
munens hantering av frågan. Nu står 
tidigare nämnda villaägare, med stöd 
av Centrum för rättvisa, i begrepp att 
stämma kommunen med krav på att 
få marken tillbaka samt att få ersätt-
ning för den kostnad som överfö-
ringen av marken innebar. Är allting 
så svart och vitt inom de aktuella juri-
diska frågeställningar som dyker upp?

När det gäller allmän plats kan kom-
munen välja mellan att ombesörja 
den själv eller att det ska ske av fastig-
hets ägarna inom detaljplanen. Plan-
författaren kan, med vissa restriktio-
ner, således välja mellan antingen så 
kallat kommunalt huvudmannaskap 
eller enskilt huvudmannaskap. För att 
enskilt huvudmannaskap ska kunna 
väljas krävs att det i planhandlingarna 
motiveras varför detta ska gälla och 
inte kommunalt. Kommunalt huvud-
mannaskap är annars huvudregeln, 
om bestämmelse om huvudmanna-

skap saknas i detaljplan blir det per 
automatik kommunalt. Allmän plats 
kan enligt PBL 1 kap. 4 § vara:

”…en gata, en väg, en park, ett torg 
eller ett annat område som enligt en 
detaljplan är avsett för ett gemensamt 
behov.”

Förhållandet i Vellinge
I det aktuella fallet i Vellinge handlar 
det om fastigheter inom en så kallad 
byggnadsplan.

Byggnadsplan är en äldre typ av 
plan, som i dag likställs med detalj-
plan. Dock gällde för byggnadsplan att 
huvudmannaskap alltid var enskilt, 
varför det även i dag är enskilt huvud-
mannaskap i områden med byggnads-
plan, om ingen planändring skett.

Den springande punkten i aktu-
ell tvist är huruvida en fastighet som 
innefattar allmän plats stämmer över-
ens med detaljplan eller inte. I äldre 
plan- och bygglagen (1987:10, ÄPBL) 
gällde enligt 8 kap. 11 § att:

”…bygglov för åtgärder inom områ-
den med detaljplan skall bifallas om: … 
2. Den fastighet …a) stämmer överens 
med detaljplanen och med den fastig-
hetsplan som gäller för området.”

Eftersom förfarandet med krav om 
mark överföring från kommunens sida 
pågått en längre tid innan nya PBLs infö-
rande 2010 är det relevant att diskutera 
ÄPBL. I gällande PBL återfinns bestäm-
melsen, med något annorlunda orda-
lydelse men med samma betydelse, i 
PBL 9 kap. 30 §. 

Kommunalt huvudmannaskap
Inom detaljplan med kommunalt 
huvudmannaskap torde svaret vara, 
nej. En fastighet som innehåller all-
män plats med kommunalt huvudman-
naskap är inte att anse stämma överens 
med planen (med undantag för mindre 
avvikelser). När det gäller allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap har 
fastighetsägaren rätt att begära mar-
ken inlöst enligt PBL 14 kap. 14 §, Kom-
munen har på samma sätt rätt att lösa in 
marken enligt PBL 6 kap. 13 §1.

Det nekande svaret stöds av skrivelse i 
Lantmäteriets handbok FBL på sidan 152:

”Eftersom PBL bygger på grundprinci-
pen att kommunen ska vara ägare till 
sådan allmän plats för vilken kommu-
nen är huvudman, bör en användnings-
gräns mellan kvartersmark och allmän 
plats i ett sådant fall följas vid en fastig-
hetsbildning. 

Motsvarande krav på planöverens-

Under den senaste tiden har vi kunnat följa en tvist mellan villaägare och Vellinge 
kommun i medierna. Upprinnelsen var ett antal artiklar i Sydsvenska Dagbladet 
där Vellinge kommun kritiserades för att, enligt de berörda, få villa ägare att 
vederlagsfritt skänka mark till kommunen för att dessa skulle få bygglov.
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juridiken 
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stämmelse gäller vid en bygglovspröv-
ning enligt 9 kap. 30 § PBL”

Dessutom, vid kommunalt huvud-
mannaskap har både fastighetsäga-
ren, och kommunen, möjlighet att få 
planen genomförd med stöd av lag 
och på så sätt få fastigheten i fråga att 
stämma överens med detaljplanen. 
Dessa två talar tillsammans för att 
fastighet innehållandes allmän plats 
vid kommunalt huvudmannaskap 
inte är att anse stämma överens med 
planen. Hur ser det då ut vid enskilt 
huvudmannaskap?

Enskilt huvudmannaskap
Vid enskilt huvudmannaskap ska 
som ovan nämnts den allmänna plat-
sen anläggas och förvaltas av fastig-
heterna inom detaljplanen. Detta sker 
i dag med stöd av anläggnings lagen 
(1973:1149, AL) och genom inrättande 
av då kallad gemensamhetsanlägg-
ning. Normalt när gemensamhetsan-
läggning inrättas påverkas inte fastig-
hetsindelningen utan en rättighet 
”läggs över” fastigheten till förmån för 
gemensamhetsanläggningen. Frågan 
är om inrättandet av gemensamhets-
anläggning är tillräckligt för att fastig-
heten ska anses stämma överens med 
detaljplanen?

När det gäller enskilt huvudmanna-
skap och allmän plats föreligger inte 
samma exklusiva möjlighet att begära 
inlösen för den enskilde fastighets-
ägaren eller kommunen. I stället gäl-
ler enligt AL 18 § första stycket andra 
punkten att rätt till begäran om inrät-
tande av gemensamhetsanläggning 
genom förrättning har: 

”…ägaren av en fastighet som enligt en 
detaljplan helt eller delvis ska använ-

das för allmän plats för vilken kommu-
nen inte är huvudman eller för trafik-
anläggning som är gemensam för flera 
fastigheter.”

Enligt samma paragraf tredje punk-
ten har kommunen rätt att begära för-
rättning för att inrätta gemensam-
hetsanläggning, utan att själva ha del 
i gemensamhetsanläggningen. Även 
samfällighetsförening kan, efter beslut 
av stämma, begära förrättning enligt 
AL 18 § andra stycket. Det finns viss 
möjlighet att begära marken inlöst, 
det vill säga att överföra äganderätten 
till marken, enligt AL 12 §. Om fastig-
heten drabbas av ”synnerligt men” 
kan fastighetsägaren begära att fastig-
heten löses in, eller om endast en del 
av fastigheten berörs, att den berörda 
delen löses in. Den inlösta fastigheten, 
eller del av fastigheten, bildar en sam-
fällighet delägd av deltagande fastig-
heter i gemensamhetsanläggningen. 
Alternativt kan ”restfastigheten” ägas 
av en samfällighetsförening, i de fall 
sådan finns samt att samfällighets-
föreningen och fastighetsägaren är 
överens.

Man skulle kunna resonera på tre olika 
sätt:
1. En fastighet som innehåller all-

män plats, upplåten till gemensam-
hetsanläggning (det vill säga enskilt 
huvudmannaskap), är inte att anse 
stämma överens med planen. För att 
bygglov ska kunna erhållas måste 
mark som enligt detaljplan ska vara 
allmän plats frångå fastigheten. 

2. Samma förutsättningar som i 1 före-
ligger, men bygglov kan ges med 
stöd av bestämmelsen om liten 
avvikelse. Se mer om liten avvikelse 
nedan.

3. Samma förutsättningar som i 1 
föreligger, men fastigheten anses 
stämma överens med detaljplan. 

 
Som synes av ovan nämnda har, enligt 
såväl tidigare ÄPBL som nuvarande 
PBL, fastighetsägare mindre möjlig-
heter att avstå mark som enligt detalj-
plan ska vara allmän plats vid enskilt 
huvudmannaskap än vid kommunalt 
huvudmannaskap. Det följer av tidi-
gare nämnda bestämmelser om rätt att 
begära mark inlöst, samt kommunens 
rätt att inlösa mark vid just kommu-
nalt huvudmannaskap. 
 Vid enskilt huvudmannaskap sak-
nar fastighetsägaren samma lagliga 
”tvångsmöjligheter” till att få pla-
nen genomförd. Fastighetsägaren får 
i stället söka lösa saken på egen hand, 
exempelvis genom avstyckning. Detta 
kan möjligen anses ge stöd åt tanke-
gången att en fastighet bör anses 
stämma överens med detaljplan den 
stund då en gemensamhetsanläggning 
är inrättad och utförd. Frågan är då om 
det finns andra faktorer som stödjer 
denna tankegång?

Användningsgräns och fastighets-
gräns
Frågan kan kokas ner i om den så kal-
lade användningsgränsen mellan kvar-
tersmark och allmän plats i detalj-
planen har samma betydelse vid 
enskilt huvudmannaskap som vid 
kommunalt huvudmannaskap? Vad vi 
känner till har frågan om en fastighets 
överensstämmelse med detaljplan vid 
enskilt huvudmannaskap blivit prövad 
av Högsta domstolen. 

Nyligen uttryckte Mark- och miljö-
överdomstolen (MÖD) sin syn på 
saken i en dom angående överklagat 
bygglov inom detaljplan med enskilt 

EXPERTERNA

”I detta fall …torde bygglov för nybyggnad av 
bostadshus kunna medges, trots att befintlig 
fastighet delvis ligger i vägmark

Lagkommentar till PBL av Lars Didòn med flera



huvudmannaskap (mål nr: P4414-17). I 
domen kan man läsa:

Den omständigheten att fastighe-
ten omfattar såväl kvartersmark som 
allmän platsmark innebär därför i 
detta fall inte att fastighetens utform-
ning omöjliggör den planlagda mark-
användningen varför fastigheten inte 
heller avviker från gällande plan i det 
avseendet.

Noteras bör att i aktuellt fall inte 
fanns någon inrättad gemensamhets-
anläggning för den allmänna platsen.

I Lantmäteriets Handbok FBL kan 
man läsa följande på sidan 153:

”Om kommunen inte är huvudman är 
användningsgränsen mellan kvarters-
mark och allmän plats inte av samma 
betydelse (som vid kommunalt huvud-
mannaskap, författarnas anmärkning), 
eftersom den allmänna platsen inte 
behöver utgöra en egen fastighet vid 
plangenomförandet – det vill säga vid 
upplåtelse för en gemensamhetsanlägg-
ning enligt AL. En sådan användnings-
gräns torde därför inte vara bestäm-
melse som absolut måste följas vid en 
bygglovsprövning, jämför Didòn med 
flera, Plan- och bygglagen, 9 kap. 30 §.

Uppmärksammas ska att det i Lantmä-
teriets skrivelse står torde vara. Det är 
inte en absolut sanning att så är fallet. 
Tittar man närmare i lagkommentaren 
till PBL av Lars Didòn med flera kan 
man läsa följande:

”I detta fall (bygglovsprövning av fas-
tig het innehållande allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap och inrättad 
gemensamhetsanläggning, författarnas 
anmärkning) torde bygglov för nybygg-
nad av bostadshus kunna medges, trots 
att befintlig fastighet delvis ligger i väg-
mark. Detta torde följa av bestämmel-
sen i 31 b § (en liten avvikelse som är 
förenlig med detaljplanens syfte).” 

Även i lagkommentaren skriver man 
torde. Återigen, inget solklart svar på 
frågan huruvida en fastighet med all-
män plats med enskilt huvudmanna-
skap och inrättad gemensamhets-
anläggning kan anses stämma över-
ens med detaljplan. I lagkommenta-

ren talar man dessutom om att det 
bör kunna ske som en liten avvikelse 
enligt 9 kap. 31 b §. Frågan man då kan 
ställa sig är följande: 

Om det ska beviljas bygglov med 
stöd av liten avvikelse, är inte det det-
samma som att fastigheten de facto 
inte stämmer med detaljplanen?

Ändring av PBL
Sedan 1 januari 2015 finns i 6 kap. 1 § 
PBL följande:  

”Vid enskilt huvudmannaskap till-
lämpas bestämmelserna om inrät-
tande av anläggning som är gemensam 
för flera fastigheter i anläggnings lagen 
(1973:1149).” 

I dag pekar alltså lagstiftningen direkt 
till AL, och som ovan nämnts förelig-
ger ingen absolut rätt till inlösen enligt 
AL. Detta menar vi talar för att en fas-
tighet som innehåller allmän plats 
med upplåten gemensamhetsanlägg-
ning bör anses stämma överens med 
detaljplan. 

Innan ändringen av paragrafen åter-
fanns en hänvisning till AL i PBL 6 
kap. 23 §: 

”I anläggningslagen (1973:1149) finns 
bestämmelser om underhåll av vägar 
och andra allmänna platser som kom-
munen inte är huvudman för.”

Tidigare bestämmelse, eller rättare 
sagt information, i 6 kap. 23 § PBL är 
numera upphävd och alltså ersatt av 
6 kap. 1 § enligt ovan nämnda. Anled-
ningen till ändringen motiveras i pro-
position 2013/14:126 – En enklare plan-
process, s. 133: 

”Det framgår inte av detta lagrum eller 
av bestämmelserna i 6 kap. PBL när 
eller hur ett genomförande av en plan 
där kommunen inte är huvudman för 
de allmänna platserna ska initieras. 
Det framgår inte heller vem som ska 
eller kan initiera ett genomförande av 
en sådan plan. Plangenomförandeut-
redningen har föreslagit att det ska ske 
ett förtydligande i nu nämnda avse-
ende. Utredningen föreslår därvid att 
det i den inledande paragrafen i 6 kap. 

PBL ska upplysas om att det i anlägg-
ningslagen finns bestämmelser om fas-
tig hets samverkan avseende genomför-
ande av sådana detaljplaner där kom-
munen inte är huvudman för allmänna 
platser, dvs. om inrättande av en 
anläggning som är gemensam för flera 
fastigheter.”

Slutord
Denna artikel avser inte att ta ställning 
till huruvida kommunen i Vellinge-
fallet agerat fel eller inte. Vi vill ta upp 
vad som finns att greppa efter inom 
den juridik som är tillämplig när det 
gäller bygglov, enskilt huvudmanna-
skap och allmän plats.

Som synes av vad som presenterats 
finns det i dag inte ett tydligt svar på 
frågan om en fastighet kan innehålla 
allmän plats med enskilt huvudmanna-
skap och samtidigt anses stämma över-
ens med detaljplan. Såväl Lantmäteri-
ets handbok som lagkommentaren till 
PBL talar om att ”det torde” vara möj-
ligt att bevilja bygglov för sådan fastig-
het. Lagkommentaren ger heller inget 
stöd för att en fastighet skulle anses 
stämma överens, utan pratar i stället 
om att det går att genomföra som liten 
avvikelse.

Den lagändring som skedde 1 janu-
ari 2015, med förtydligande om att det 
är med stöd av AL plangenomförande 
ska ske vid enskilt huvudmannaskap, 
tillsammans med AL:s begränsningar 
till inlösen, talar för att en fastighet bör 
anses stämma enligt detaljplan. 

Vi hoppas att denna artikel kan öka 
förståelsen för att det inte alltid finns 
klara svar på juridiska frågeställningar. 
Den speciella fastighetsrätten är just 
det, speciell, i ordets rätta bemärkelse. 
Det går att vrida och vända på och vår 
förhoppning är att denna samman-
ställning ändå ska kunna bringa någon 
slags klarhet. Om inte annat visa på 
komplexiteten som föreligger i aktu-
ellt fall.

TEXT: ERIC NORÉN, DOKTORAND OCH  
FREDRIK WARNQUIST, UNIVERSITETSADJUNKT, 

 FASTIGHETSVETENSKAP VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, LTH. 

EXPERTERNA
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En sådan användningsgräns torde därför inte 
vara bestämmelse som absolut måste följas vid 
en bygglovsprövning…

Lantmäteriets Handbok FBL , sidan 153
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UPPHÄVANDE AV SERVITUT  
lm upphävde ett servitut för väg 
som belastade fastigheten 1:13 till för-
mån för fastigheten 1:4. Servitutet 
utnyttjades sporadiskt för transpor-
ter till bryggan på 1:4 då stigen ner till 
bryggan på 1:4 var för brant för for-
donstransporter.
 Mark- och miljödomstolen kon-
staterade att utredningen i målet 
inte visat att det aktuella servitutet 
kan anses hindra ett ändamålsenligt 
utnyttjande av 1:13 i sådan utsträck-
ning att det på den grunden finns till-
räckliga skäl att upphäva servitutet. 

Inte heller har de visat att servitu-
tet under avsevärd tid inte utnyttjats 
eller att fastigheten 1:4 inte skulle 
vara i behov av servitutet. Det finns 
därför inte heller skäl att på dessa 
grunder upphäva servitutet.

mark- och milJödomstolen kon-
staterar dock att det sedan servitu-
tet bildades inträtt ändrade förhål-
landen. Till exempel har det från de 
i målet aktuella fastigheterna skett 
flera avstyckningar och behovet av 
att utnyttja servitutet förefaller under 
lång tid ha varit mycket begränsat.

Mot den bakgrunden finns det 
anledning att överväga om nyttan 
av servitutet för fastigheten 1:4 kan 
anses vara ringa i jämförelse med den 
belastning som servitutet innebär för 
fastigheten 1:13 eller om servitutet 
under avsevärd tid inte utnyttjats och 
om det på dessa grunder finns skäl att 
upphäva servitutet. 

FastiGheten 1:4 är en jordbruks-
fastighet. Det har inte kommit fram 
att fastigheten för det ändamålet av 
någon särskild anledning skulle ha 
något mera påtagligt behov av att nå 
fastighetens område nere vid stran-
den genom den aktuella servituts-
vägen. Tvärtom förefaller fastighe-
tens behov av väg till stranden under 
lång tid i första hand ha tillgodosetts 
genom den s.k. trappvägen som går på 
den egna fastigheten. Servitutsvägen 

synes ha använts mycket sparsamt 
före år 2013 och därefter vid några till-
fällen. 

Mot den bakgrunden måste den 
fastighetens nytta av servitutet anses 
vara förhållandevis ringa varför 
servitutet kan upphävas.

Mark- och miljööverdomstolen 
instämde i mark- och miljö-
domstolens bedömning att servitutet 
i detta fall inte kan anses hindra 
ett ändamålsenligt utnyttjande av 
1:13. Mark- och miljööverdomstolen 
instämde även i bedömningen att 
servitutet inte kan anses övergivet. 

Vad som återstår att pröva är 
därmed om servitutet får upphävas 
eftersom det, till följd av ändrade 
förhållanden, inte behövs för 1:4 eller 
nyttan av det är ringa i jämförelse 
med belastningen på 1:13.

Utgångspunkten vid den 
bedömningen måste vara att när 
servitutet inrättades hade 1:4 behov 
av förbindelse med stranden via 
en annan väg än den så kallade 
trappstigen på den egna fastigheten. 
Inget har framkommit som visar 
att detta behov har förändrats i 
något relevant avseende. Mark- 
och miljööverdomstolen bedömer 
alltså att det inte har inträtt några 
ändrade förhållanden som medför 
att servitutet inte längre behövs för 
1:4 eller att nyttan av det har minskat 
jämfört med hur det var när servitutet 
bildades.

Däremot har förhållandena på 1:13 
förändrats efter det att servitutet 
inrättades, framförallt genom att 
fastighetens storlek har minskat efter 
avstyckningen av 1:27 och att ett 
bostadshus har uppförts i närheten 
av servitutsvägen och vattnet. Efter 
avstyckningen upptar servitutet en 
relativt stor del av marken mellan 
huset och vattnet. Såtillvida har det 
alltså inträtt ändrade förhållanden 
som kan sägas innebära en ökad 
belastning av servitutet för 1:13. 

Detta är dock en följd av rent 

interna åtgärder på den tjänande 
fastigheten, vilken – belastningen till 
trots – uppenbarligen har bedömts 
vara fortsatt lämpad för sitt ändamål 
även efter avstyckningen.

mot ovan beskriven bakgrund 
bedömer Mark- och miljööver dom-
stolen att förhållandena inte har 
ändrats på sådant sätt att nyttan av 
servitutet för 1:4 numera är så ringa i 
jämförelse med belastningen på 1:13 
att det finns skäl att upphäva servi-
tutet. 

Med ändring av mark- och miljö-
domstolens dom ska Lantmäteriets 
beslut därför upphävas och förrätt-
ningen ställas in.

Mark-och miljööverdomstolen 2017-11-
28, F 10812- 16, laga kraft.

TEXTER: JAN GUSTAFSSON,  
TEKNISKT RÅD MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Fastigheten 1:13 finns i elipsens mitt, 
fastigheten 1:4 är gulmarkerad.
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VEM ÄR SAKÄGARE VID ÖVERFÖRING AV MARK 
FRÅN SAMFÄLLIGHET SOM FÖRVALTAS AV 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.
lm beslutade om marköverföring 
från en samfällighet (s:2) som förval-
tas av en samfällighetsförening.
 Efter att förrättningen vunnit laga 
kraft ansöker ägaren till en av del-
ägarfastigheterna i s:2 om domvilla 
alternativt resning för att undanröja 
LM:s beslut.
 Mark- och miljööverdomstolen 

av visade ägarens ansökan. Som skäl 
framfördes att i en förrättning som 
angår samfälld mark som förvaltas 
av en samfällighetsförening är för-
eningen sakägare i stället för delä-
garna enligt 4 kap. 11 § fjärde stycket 
FBL.
 Eftersom samfälligheten förvalta-
des av en samfällighetsförening och 

att någon annan omständighet som 
skulle medföra att fastighetsäga-
ren skulle vara sakägare vid förrätt-
ningen inte framkommit avvisades 
ägarens ansökan.

Mark-och miljööverdomstolen 2017-11-
24, F 9055-17, överklagat.

Anslag ur Åke och  
Greta Lissheds stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig 
forskning inom väg- och vattenbyggnadskonsten.  
Anslag ska lämnas till sådana välmeriterade forskare 
vilka är i behov av bidrag för ett effektivt bedrivande  
av forskningen. För mera omfattande forskningsprojekt 
kan forskare tillerkännas bidrag under mer än ett år. 
Anslag för forskningsarbete utomlands kan förekomma. 
Undantagsvis kan bidrag lämnas för anskaffande av viss 
för forskningen erforderlig, speciell, relativt dyrbar 
utrustning. Anslag lämnas inte till studerande i grund-
utbildning.

Ansökan
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 10 april.  
Ansökan ska innehålla personliga uppgifter, cv, syftet 
med ansökningen, beskrivning av planerad eller pågående 
forskning, abstract vid deltagande i konferens, sökt 
belopp samt budget. Vid ansökan om anslag för utrustning 
ska anges vem som ska bli ägare till utrustningen. 
Sökanden ska uppge om medel för samma ändamål  
sökts eller beviljats någon annanstans.

Beviljade medel som inte tagits i anspråk vid utgången 
av året efter det år anslag beviljats återgår till stiftelsen.

Ansökan sker via stiftelsens hemsida lissheds-stiftelse.a.se
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Sista ordet
Minska ditt fotavtryck!

som privatperson har jag valt att räkna ut min 
familjs klimatpåverkan. Dessutom stöttar vi trädplan-
tering genom Vi-skogen. Mat, ren luft, skugga, bygg-
material och inkomster. Tänk så mycket en liten träd-
planta kan ge till människor som lever i hunger och 
fattigdom. Att plantera träd kostar inte mycket per 
träd och några små trädplantor kan göra en hel familj 
självförsörjande.
 I min familj har vi valt att inte koppla ihop vår spe-
cifika klimatpåverkan med det antal träd vi planterar. 
Vi har valt att plantera träd genom Vi-skogen oavsett 
vår egen faktiska klimatpåverkan. Anledningen är 
främst att det i dag inte är tillräckligt automatiserat. 
Tanken är att genom att räkna ut och dokumentera 
vår egen klimatpåverkan så bidrar det till att minska 
densamma. Att mäta är att veta och det vi mäter gör 
vi något åt. 

och den tanken är bra. Men jag tycker att en sam-
tidig klimatkompensation är hur bra som helst. Pre-
cis som för många företag är sporren att hela tiden 
minska sin klimatpåverkan om det kan minska kost-
naderna för kompensationen. Eller ja, personligen 
skulle jag stötta Vi-skogen även om jag kunde komma 
ned i noll klimatpåverkan eftersom jag tycker att 
deras insats är så bra, men ja, ni förstår tanken.
 Helst skulle jag önska att det redan fanns med i pro-
dukten, så att jag inte behövde räkna ut en produkts 
klimatpåverkan. Och det kunde gärna kommuniceras 
ordentligt, genom att det exempelvis står på produk-
ten att den är klimatkompenserad. Det skulle vara ett 
skäl för mig att välja den framför en annan produkt.

Det förekommer i dag att vissa produkter är märkta 
så, men alltför få i mitt tycke. Och när det gäller resor 
som går att kombinera på olika sätt – varför är det 
inte lättare att klimatkompensera för dem när du gör 
dina bokningar? Genom att enkelt klicka i en ruta? Då 
skulle du dels bli informerad om hur du påverkar kli-
matet genom att göra olika resval, dels göra ett smart 
hållbart val genom att exempelvis plantera träd som 
motsvarar den mängd koldioxid du förbrukar. Det 
skulle vara bra, tycker jag.

så var med och bidra! Räkna ut din klimatpåver-
kan. Det finns flera bra webbsidor, bland annat har 
Stockholm Environment Institutes (SEI) ett verktyg 
på www.minklimatpaverkan.se. Plantera också träd 
genom Vi-skogen. I dag är det enkelt. Det räcker med 
att skicka ett sms. 
 Och minska avskogning och bidra till rent vatten 
genom Solvatten. Solvatten är en helt otrolig svensk 
uppfinning som renar vatten med hjälp av solen. En 
klimatsmart uppfinning!

SARA HAASMARK, VD SAMHÄLLSBYGGARNA

I dag reser vi mer än någonsin, trots att resandet oroar oss. Men hur 
många klimatkompenserar för resandet?   
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Du är i ständig utveckling. Du växer. Många kallar dig sitt hem och 

din värld förändras hela tiden. Du har din själ, ditt kretslopp och dina 

utmaningar. Vi inspireras av dig och genom innovativa lösningar 

hjälper vi dig till en bättre morgondag. För framtiden spelar roll.

På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens 

städer. Det är möjligt tack vare våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare och att våra vinster  

går till forskning och utveckling. Tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar för en bättre morgondag.
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