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PROCENT FLER KATASTROFER

Mellan 2007 och 2016 inträffade i snitt 306 väderrelaterade katastrofer per år. Det är en ökning med
46 procent jämfört med perioden mellan 1990 och 1999. Extremväder leder dessutom till stora
kostnader, närmare 129 miljarder amerikanska dollar förra året. Detta skriver tidningen The Lancet
och baserar informationen på en rapport från ett internationellt forskningssamarbete.

ÖKAT
FÖRTROENDE
FÖR EU

Förtroendet för EU ökar och stödet för euron är rekordhögt, visar en Eurobarometer som
publicerades i juni. Terror och migration förblir de viktigaste frågorna i hela EU, samtidigt som
svenskarna är mer oroade över klimatförändringarna än några andra EUländer.

BOKTIPSET:

KONTORSHUS
HELT I TRÄ
Vasakronan har höga ambitioner
för sitt hållbarhetsarbete och söker
ständigt nya sätt att utveckla metoder,
modeller och arbetssätt för att minska
bolagets klimatavtryck. Nu bygger de
ett kontorshus helt i trä, Magasin X.
– Jag hoppas att Magasin X blir det
första kontorshuset i trä. Uppsala är
en ambitiös kommun med skarpa mål
för hur man vill växa smart och håll
bart och vi märker ett ökat tryck även
från våra hyresgäster att man söker
mer långsiktigt hållbara lokallösning
ar. Då är bland annat trä efterfrågat.
Att bara vistas i ett hus byggt av trä ger
en annan upplevelse, säger JanErik
Hellman, chef för region Uppsala,
Vasakronan.

NY ROBOT KAN SNABBA PÅ BYGGANDET
Robotar som monterar gipsväggar på natten.
Snart kan det bli verklighet på våra byggarbets
platser. Det innebär att arbetet inte bara kan
bli mer effektivt, utan även lättare och mindre
monotont. I dag krävs två personer för att få
gipsmaterialet på plats och varje gipsskiva
väger 20 kg. Med robotar slipper människor
hantera dessa tunga lyft och undviker eventu
ella förslitningsskador.
Sedan 2017 jobbar projektteamet Buildr för

att ta fram en prototyp som testas i verklig
miljö och i industriell skala. Robotsystemet be
står av en industrirobotarm på en självkörande
plattform. Laserskanners och 3Dkameror ger
roboten möjlighet att läsa av rummet så att
den kan agera i miljön på en byggarbetsplats
som ständigt är i förändring. Roboten kommer
att förlita sig på information både från digitala
ritningar och från sina egna sensorer och
maskinseendesystem.

EN AV TIO KOMMUNER PLANERAR FÖR AUTONOMA FORDON
Trots att en digitaliserad framtid finns runt
hörnet är det få kommuner som har börjat för
bereda sig på digitaliseringen av transportsyste
met. Bara knappt en av tio kommuner har börjat
förhålla sig till och planera för autonoma fordon.

Däremot har fler kommuner börjat förhålla sig
till elektrifiering i transportsystemet. Nästan en
tredjedel av kommunerna anser sig vara i hög
grad insatta i ämnet och har börjat förbereda sig
för elektrifiering.

VAR FINNS
BÄSTA LIVET?
Pendlingskommuner nära stor
städer har högst livskvalitet.
Däremot har ekonomiskt väl
mående kommuner inte högre
livskvalitet än kommuner med
svagare ekonomi. Och kvinnor
har mindre kapital, men högre
livskvalitet än män.
Det visar rapporten Hållbar
utveckling i svenska regio
ner. Syftet med rapporten är
att analysera livskvalitet och
hållbarhet i Sveriges kommuner
och regioner och att undersöka
olika samband mellan livskvali
tet, hållbarhet och aspekter som
till befolkningsstorlek.

PEKBOK FÖR FRAMTIDA
SAMHÄLLSBYGGARE

SAMFÄLLIGHETER:

HANDBOK FÖR
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

Handboken Samfälligheter
ger på ett lättöverskåd
ligt sätt information och
vägledning vid förvaltning
av gemensamhetsanlägg
ningar såsom vägar, gårdar,
parkeringsplatser, vatten och
avloppsanläggningar, gemen
samma trappuppgångar,
sopanordningar och andra
samfälligheter, samt servitut.
Boken har även ett avsnitt
som redogör för intressanta
rättsfall som visar hur dom
stolarna har hanterat tvister
av skilda slag.
Samfälligheter är i första
hand tänkt som ett hjälp
medel för en samfällighets
förenings styrelseledamöter
och medlemmar, men även
för andra som kommer i kon
takt med samfälligheter.

Det utbildas för få samhällsbyggare. Ett
återkommande problem är att vi inte förmår
locka gymnasieelever till våra utbildningar
i den utsträckning som vi skulle önska. Ett
annat problem är att samhällsbyggaren inte
är tillräckligt synlig i vardagen, vi finns men
få utanför vår krets förstår riktigt vad vi
gör. Som ett led i att öka uppmärksamheten
kring samhällsbyggaren krävs något att
prata om och vad är då bättre än en barnbok
med samhällsbyggartema.
Vi lanserar därför Alex samhällsbyggare,
en läsapekabok för den blivande sam
hällsbyggaren som ännu inte kan skilja BTA
från LOA, men som dagligen bygger med

trä och plastklossar. Kanske kan du som
välmenande vän eller släkting ge telningen
den förlösande knuffen som leder till att
denna i tonåren vill läsa en samhällsbygg
nadsinriktning efter gymnasiet och inte
”media nånting”?
Alex samhällsbyggare utspelar sig under
en byggintensiv dag på dagis och såväl
exploatörer och byggnadsnämnden som
lantmäterimyndigheten och länsstyrelsen
har betydande roller i både handling och
byggprojektens framskridande.
I samarbete med Samhällsbyggarna
lottar vi ut tio exemplar.

Sundbyberg är landets minsta och mest tätbefolkade kommun.
Dessutom är den snabbväxande. Till 2030 beräknas antalet
invånare öka från dagens 50 000 till 77 000.
Då kan inte antalet bilar växa i samma takt. Därför har
staden tagit fram ett mobilitetsprogram som tydligt sätter
cykeln, fotgängarna och kollektivtrafiken i centrum.

M

Vill du vara med i utlottningen? Skicka ett
mail senast 1 november till info@vester
lins.se och skriv ”Utlottning Alex Samhälls
byggare” i ämnesraden.

NY BOK OM 3D
FASTIGHETER
Den internationella branschorganisationen
FIG (International Federation of Surveyors)
publicerade i mars en bok om tredimensionella
(3D) fastigheter. Bokens engelska titel är ”Best
Practices 3D Cadastre”. Cadastre kan översättas
med fastighetsregister/fastighetsregisterkarta
på svenska.
Syftet med boken är att ge en överblick och
exempel på befintliga juridiska och tekniska
lösningar i samband med fastighetsbildning,
registrering och visualisering av 3D fastigheter.

DET RÖR PÅ SIG

Boken, som är på 258 sidor, ger läsaren en
allmän och övergripande inblick i juridiska och
tekniska förutsättningar för 3D fastighetsbild
ning samt registrering, hantering och visualise
ring av dessa.
Målgruppen för boken är lantmätare och
andra samhällsbyggare, mark och fastighets
chefer, advokater, databasadministratörer
och andra som jobbar med fastighetsbildning,
förvaltning eller registrering av fastigheter och
rättigheter.

ånga av våra städer
växer och blir tätare. Det
innebär mer rörelse och
fler transporter. Då hål
ler det inte att köra på i
gamla hjulspår utan vi måste tänka
nytt. En kommun som har tagit ett
stadigt grepp för att skapa ett hållbart
resande för framtiden är Sundbyberg.
– Om vi ska klara att växa är det
avgörande att transporterna plane
ras så yteffektivt som möjligt. I vårt
mobilitetsprogram finns strategier för
hur vi ska skapa ett hållbart resande
och hur vi ska prioritera för att nå dit.
Då behövs inte bara fungerande infra
struktur, utan även styrmedel och
åtgärder för att påverka beteenden,
säger Jessica Elmgren.
Tillsammans med Kathrin Nordlöf
är hon sedan två år tillbaka projekt
ledare för hållbart resande i Sundby
bergs stad och ansvarig för framtagan
det av stadens mobilitetsprogram.
– Programmet är ett stöd i arbetet –
inte bara för oss på kommunen utan
även för externa parter i samhälls
byggnadsprocessen.

I Sundbyberg planerar vi att bygga
en hel del under den närmaste tiden.
Därför måste vi bli bra på att säker
ställa framkomlighet och säkerhet
under byggperioderna. Det är en stor
utmaning som vi har framför oss.
Modiga politiker
Men hur ska ni säkra att planerna
verkligen blir verklighet? I många
stadsutvecklingsprojekt har man haft
hållbarheten i fokus och planerat för
att ge cykeln en central roll. Sedan
har cykeln ändå fått ge vika för andra
intressen. Hur ska ni undvika det?
– Det som underlättar är att
mobilitetsprogrammet är politiskt
beslutat. Sundbybergs politiker har
vågat bestämma att fotgängare,
cyklister och kollektivtrafikresenä
rer ska komma först i prioriterings
ordningen, och att parkerade bilar ska
få stå tillbaka – trots att det ibland kan
ses som ett obekvämt beslut, säger
Jessica Elmgren.
– Naturligtvis kommer vi att ha
många diskussioner kring stadens
utbyggnad också i framtiden. Men i
och med att vi har ett politiskt stöd
säkrar vi att de hållbara färdmedlen

inte kan prioriteras bort. Då kan vi
bara peka på vad som står i mobilitets
programmet.
För att Sundbyberg och andra kom
muner ska lyckas är det dessutom vik
tigt att man har en eller flera med
arbetare som har som uppgift att
arbeta med just hållbart resande. Och
att kommunen har en tydlig plan för
hur genomförandet ska gå till.
– Helt klart måste man vara beredd
att lägga den tiden. För det är då det
händer saker.
Nu pågår arbetet med att bryta ner
strategierna i Sundbybergs mobilitets
program till handlingsplaner.
– Där ställer vi krav på bland annat
byggherrarna att möjliggöra för andra
färdmedel än bilen. Det är viktigt att
sätta press på externa parter om vi
verkligen ska lyckas, och det ska bli
spännande att se hur mycket de vågar,
säger Kathrin Nordlöf.
– För det är nu arbetet börjar med att
leva efter våra intentioner. Än så länge
känns det bra och det pågår flera ini
tiativ som lägger grunden för ett mer
hållbart resande.
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KAJSA CRONA
NY TEKNIK FÖR STÖRRE
MEDVETENHET

Vad är hållbar
mobilitet?
Hållbar mobilitet handlar
om hur vi ska transportera
oss och resa utan att klimat
målen spricker. Det handlar
också om hur vi bygger ett
samhälle som skapar möj
ligheter för färre och kortare
transporter. Då måste trans
porterna knytas närmare
hållbar stadsutveckling.
Transportsnålt stadsbyg
gande är en del i hållbar
mobilitet och dessa måste
därför knytas samman. En
förutsättning för hållbar
mobilitet är infrastruk
tur, styrmedel, incitament
och tjänster som driver på
utvecklingen av transport
systemet.

TEXT: PIA RUNFORS

I praktiken handlar det om att skapa
möjligheter för att resa hållbart. Till
exempel kommer kommunen att se
över antalet pplatser för att ge mer
plats åt cykeln.
– Vi vill också styra beteenden, så
att invånarna går från att äga bil till att
ha tillgång till bil genom till exempel
en bilpool. På så vis minskar vi antalet
parkerade bilar. I mobilitetsprogram
met blandar vi både mjukt och hårt –
och beskriver både hur vi ska priori
tera när vi planerar staden och hur vi
ska göra för att uppmuntra människor
att ändra sitt beteende, säger Kathrin
Nordlöf.
Två års arbete
Arbetet med att skapa mobilitetspro
grammet började för två år sedan och
redan nu syns en skillnad i plane
ringen.
– I höst kommer vi till exempel att
köra en kampanj för att uppmana
sommarcyklister och bilister att cykla
under vintern. För att hjälpa dem på
traven bjuder vi bland annat på vinter
däck.
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8. Samhällsbyggaren

Samhällsbyggaren ges ut av Samhällsbyggarna

Samhällsbyggarens målgrupp är beslutsfattare, specialister och
studenter inom bygg- och fastighetssektorn. Från planering och
projektering till byggande och förvaltning.
Samhällsbyggaren når en inflytelserik läsekrets. Både dagens och morgondagens beslutsfattare och experter inom bygg- och fastighetssektorn.
Tidningen innehåller artiklar om: ny teknik, projekt, personer, lagar och
forskning inom sektorn. Läs om infrastruktur, husbyggande, bostäder, kontor,
grundläggning, fastighetsförvaltning, fastighetvärdering med mera.
Bland läsarna återfinns: anläggningsprojekterare, byggprojektledare,
fastighetsekonomer, fastighetsjurister, förvaltare, geotekniker,
konstruktörer, lantmätare, mark- och exploateringsingenjörer, miljöexperter,
stadsutvecklare, teknikkonsulter, trafikplanerare, värderare med flera.
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Vi tar enbart emot högupplösta
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för Acrobat.
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men behöver inte vara
fyrfärgseparerade.
Ej utfallande annonser behöver
inte ha skärmärken.
Om du lättar väldigt mörka bilder
så blir resultatet så bra som
möjligt. För alla färger gäller en
maximal färgmängd på 260 %. Vi
trycker på obestruket papper.
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följer med i annonsmappen som
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i Acrobat.
Teknisk info: ola@jamendasa.se
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Samhällsbyggaren ges ut av
Samhällsbyggarna.
Box 161 32
103 23 Stockholm
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Moms tillkommer på alla priser

Samhällsbyggarna är en förening
för dig som är engagerad i att
utveckla, bygga och förvalta vårt
framtida samhälle.
Vi är en branschövergripande ideell
nätverksorganisation med ca 5000
medlemmar.
Vad som gör Samhällsbyggarna
unika är vår bredd eftersom som
vi har spetskompetenser inom
samhällsbyggnadsområdets
alla delar.

