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V
i befinner oss i en tid som kommer gå till historien. Och 
som med säkerhet kommer att påverka vår framtid i flera 
avseenden. Det är dock inte första gången som vi går ige-
nom tider av förändring och med en tydlig vision kan vi för-
vandla utmaningarna till möjligheter. 

Nationalekonomen Joseph Schumpeter (1883–1950) introducerade 
begreppet Schöpferische Zerstörung eller på svenska kreativ förstö-
relse för att beskriva den förändringsprocess som följer av viktiga 
upptäckter, innovationer eller omvälvande händelser.

Det krävs dock kunskap och förståelse för att veta vad vi kan mista 
och vad som är värt att bevara. Det gäller inte minst när det kom-
mer till framtidens samhällsbyggande. I det varande som träder fram 
efter coronapandemin är jag övertygad om att vi samhällsbyggare bör 
och kommer att spela en avgörande roll. 

VI HAR UNDER det senaste året i allt högre grad blivit varse vad den nya 
tekniken kan ge oss. Det är fascinerande att möten som tidigare krävde 
resande nu med ett knapptryck tillgängliggörs för fler. Men vi har 
också blivit varse vad vi verkligen saknar och när tekniken fallerat.

Vi har blivit varse den fysiska miljöns betydelse, värdet av och läng-
tan efter fysiska möten och förnimmelser. Coronapandemin påverkar 
hela samhället men också vår omedelbara närhet. Och närhet är ett 
nyckelord. För är det något som vi saknar just nu så är det just närhet. 

“When in doubt, leave some space” hade kunnat vara en slogan från 
Folkhälsomyndigheten för att påminna oss om att hålla avstånd när 
vi rör oss längs stadens gator. I stället är det ett uttryck som vill illus-
trera den förrädiska lockelse många stadsbyggare och arkitekter 
ställts inför och som inneburit överdimensionerade torg och gatumil-
jöer som i stället för mötesplatser har bildat otrygga och folktomma 
miljöer. 

EN GESTALTAD MILJÖ som fyller människors och samhällets behov ge-
nom att erbjuda bra livsmiljöer uppstår inte av en slump utan genom 
att kombinera teknisk expertis med en förståelse av den mänskliga 
kroppen och våra sinnen. Många av svaren på utmaningarna inom 
samhällsbyggandet kan vi finna genom att utgå från våra egna kroppar 
och sinnen. 

Aldrig har det känts så påtagligt hur viktig den byggda miljön är 
för vårt välbefinnande. Låt oss dra lärdom av dessa upplevelser och 
känslor. För samhällsbyggande är en ständigt pågående lärandepro-
cess. Oavsett om det handlar om vägar, byggnader eller broar så blir 
samhällsbyggandet aldrig färdigt, och det är som det skall. Världen 
förändras och vi med den. Och ju mer världen förändras desto mer 
behövs vi samhällsbyggare. Så skäms inte, var stolt!

Lars Strömgren, vd Samhällsbyggarna  

GESTALTADE MILJÖN
AVGÖRANDE FÖR
VÄLBEFINNANDET

God arkitektur behöver 
inte kosta mer
Vi vill skapa god arkitektur för de många människorna. Därför har vi i samarbete med  
arkitektfirman sandellsandberg och arkitekten Thomas Sandell tagit fram en ny generation 
flerfamiljshus där vi kombinerar attraktiv design, hållbarhet och kvalitet. Till ett pris som 
människor med vanliga inkomster har råd med. 

Designen andas nytänkande och tradition på samma gång. Eftersom vi bygger i trä från  
svenska skogar har det varit naturligt att hämta inspiration från det svenska landskapet i  
valet av material och färger. De olika materialen och färgerna är vackra i sig själva men kan 
också kombineras för att passa in i olika situationer och omgivningar. 

Helt enkelt okomplicerat och hållbart över tid, 
precis som resten av BoKlok.

Läs mer på boklok.se/flerfamiljshus

”Bra livsmiljöer 
uppstår inte av en 
slump utan genom 
att kombinera tek-
nisk expertis med 
en förståelse för 
den mänskliga 
kroppen och våra 
sinnen.”
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EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP. Kajsa Hes-
sel är beteendevetaren som hittade 
hem i byggbranschen. Hon utsågs till 
Årets samhällsbyggare 2020 och som 
byggchefernas ordförande tar hon 
nya kliv i kampen mot osunda exklud-
erande kulturer i sektorn. Nu blir hon 
ny vd för Svensk byggtjänst.
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mäteriets internationella avdeln-
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sationen FIG. Här berättar han om 
engagemanget och vad det har betytt 
för honom.
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Ända sedan skiftesrefor-
merna och strävan efter 
att skapa ett effektivt jord- 
och skogsbruk har lant-
mäteriet spelat en central 

roll för samhälleliga framsteg. Juri-
diska former som ledningsrätt och 
3D-fastigheter har varit avgörande för 
storstädernas utveckling. 

Men hur är det egentligen med lant-
mäteriet i dag?

I den radhus-samfällighetsförening 
som jag tillhör är allt fler intresserade 
av att skaffa en laddningsbar elbil. 
Men hur ska vi ladda dem? 

De som har hus nära parkeringen 
drar en ledning från 
sina egna hus till sin 
parkerade bil. För-
säkringsbolaget 
säger nej till ladd-
ning i de vanliga utta-
gen i garagen. Efter-
som föreningen just 
genom diverse utfyll-
ningarna skapat fler 
parkeringsplatser tänkte vi sätta upp 
laddstolpar på några av dessa platser. 

TANKEN VAR ATT INTRESSERADE mot 
en fast månadsavgift skulle kunna få 
tillgång till dessa laddmöjligheter. Till 
varje fastighet hör garage i längor som 
ingår i gemensamhetsanläggningen. 
På sikt är tanken att skapa laddmöj-
ligheter i garagen, men då måste elen 
moderniseras.

I vår förening var det dock några 
som ifrågasatte om föreningen hade 
rätt att sätta upp stolpar. Styrelsen 
kontaktade Villaägarna som främst 
hänvisade till Lantmäteriets hem-
sida. Där behandlas två grundläg-
gande frågor.

Den första är om laddstolpar ryms 
i det befintliga anläggningsbeslutet. I 
beslutet som gäller för föreningen jag 
tillhör står bland annat: ”Garagebygg-
naden inklusive portar, fläktar och 
andra anordningar för anläggningens 
funktion”, samt att parkeringsplatser 
ingår. I dag borde laddmöjligheter rim-
ligen höra till ”anordning för anlägg-
ningens funktion” både för garage och 
parkeringar.

LANTMÄTERIET SKRIVER DOCK att 
det gjorts en restriktiv tolkning av vad 
som ingår i ett anläggningsbeslut och 
antyder därmed att laddmöjligheter 

inte kan skapas om 
det inte sägs explicit 
i beslutet. Lantmäte-
riet erbjuder sig dock 
att – mot ersättning 
– göra en så kallad 
fastighetsbestämning 
och göra en rättsligt 
bindande tolkning av 
vad som ingår. 

Man kan dock fråga sig vad denna 
tolkning kan bygga på eftersom det 
inte finns något rättsfall. Sedan kan 
man undra varför inte lantmäteriet 
gör ett generellt uttalande eftersom 
det rimligen finns liknande formule-
ringar om garagebyggnader och parke-
ringar i många anläggningsbeslut. 

ÄR DET VIKTIGARE för lantmäteriet att 
öka de egna intäkterna än att bidra till 
hållbar utveckling? 

Sedan diskuterar Lantmäteriet om 
det – mot ersättning förstås – är möj-
ligt att lägga till laddmöjligheter i ett 
nytt anläggningsbeslut för fören-
ingen. De skriver på följande sätt, vil-
ket en läsare rimligen tolkar som att 

”Svaret på bostads-
frågan är inte att 
öka bostadsbyggan-
det. En kraftfull ök-
ning av byggandet 
innebär bara ett 
marginellt tillskott.”

LANTMÄTERIET: FRÅN 
REDSKAP FÖR FRAMSTEG 
TILL BROMSKLOSS?

det är tveksamt om det går att lägga till 
detta även om medlemmarna vill det.

LANTMÄTERIET KONSTATERAR ATT:
• De boende (typiskt sett) ska ha behov 

av anläggningen, både när den bildas 
och på längre sikt. 

• Behovet ska inte vara tillfälligt eller 
personligt kopplat till en viss fastig-
hetsägare Det ska heller inte vara ett 
behov som kan komma att uppstå i 
framtiden.

• Behovet ska alltid kopplas till en 
“typisk användare” (normalanvän-
dare) av de fastigheter som ska anslu-
tas till gemensamhetsanläggningen. 
Utan den kopplingen saknas skäl att 
skapa en rättslig bindning mellan 
anläggning och anslutna fastigheter.

EN FÖRSTA INVÄNDNING mot detta är 
att det skapas ett moment 22. I dag är 
det förvisso bara omkring tio procent 
av de boende i föreningen som har 

laddningsbara elbilar. Därför kan det 
ifrågasättas om behovet i dagsläget är 
tillräckligt stort för att föreningen ska 
anskaffa laddstolpar. Men en orsak 
till den låga andelen är just att det inte 
finns laddmöjligheter.

EN ANDRA INVÄNDNING är att texten 
faktiskt inte stämmer med gam-
mal praxis. I vårt anläggningsbeslut 
ingår en lekplats för små barn. När 
vi för drygt 10 år sedan gick över från 
ekonomisk förening till samfällighets-
förening ifrågasatte lantmätaren inte 
att lekplatsen skulle ingå. Men det är 
ju som med laddningen enbart cirka 
10 procent som i dag använder denna 
lekplats och många som flyttar in har 
inte små barn. 

I vissa fastigheter har det såvitt jag 
vet aldrig bott personer med små barn. 
Och är småbarnsfamiljer typiska 
användare av husen i vårt område? 
Och hur avgör man det? En parallell är 

också att både ägare och köpare kan 
värdera möjligheter att göra saker: 
Man kan ta med sig egna eller gästers 
barn till lekplatsen och man kan ladda 
en elbil om man skulle skaffa en – 
även om sannolikheten är relativt låg 
i båda fallen.

LANTMÄTERIET BORDE FORTSÄTTA 
sin klassiska roll att bidra till framsteg 
genom att:

1. Göra ett uttalande som säger att 
om det i ett anläggningsbeslut ingår 
parkering och garage så är Lantmä-
teriets ståndpunkt att föreningen 
har rätt att skapa laddmöjligheter om 
stämman så beslutar. Sådana möjlig-
heter finns t ex redan idag i bostads-
rättsföreningar. Det ska inte vara så 
att någon samfällighetsförening först 
måste chansa och hoppas att ingen 
överklagar eller hoppas att ett överkla-
gande med tiden avslås.

2. Föreslå en lagändring i anlägg-

ningslagen som säger att när det sker 
en teknisk utveckling som inte kunde 
förutses när anläggningsbeslutet togs 
så ska det göras en generös tolkning 
av vad föreningen får göra. Självklart 
ska det i dessa fall finnas ett stämmo-
beslut.

TEXT: HANS LIND, 
PROFESSOR I FASTIGHETSEKONOMI, 

TIDIGARE VID KTH, L69.

 

”Är det viktigare för 
lantmäteriet att öka 
de egna intäkterna 
än att bidra till håll-
bar utveckling? ”

DEBATT
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YOUNG SURVEYORS
Emil Ljung var svensk representant när 
arbetsveckan hölls i Helsingfors 2017. Här 
berättar han för Samhällsbyggaren om den 
erfarenheten. 

– Temat för Working Week det året som jag 
var med var ”Surveying the world of tomor-
row – From digitalisation to augmented reality”. 
Veckan innehöll hundratals presentationer och 
workshops. Ofta började dagen med en gemen-
sam föreläsning, därefter fick man fritt välja 
vilka föredrag som man tyckte var mest intres-
santa. 

– Det var oftast svåra val då flera intressanta 
föreläsningar krockade. Jag fick själv möjlig-
heten att göra en presentation kring vikten av 
digitalisering när det kommer till teambaserat 
arbetssätt och produktionsutjämning på Lant-
mäteriet. Därutöver anordnades flera sociala 
arrangemang på kvällarna. Då det var deltagare 
från omkring 100 länder gav det goda möjlighe-
ter att knyta spännande kontakter. 

Vad gjorde ni i Young Surveyors?
– Young Surveyors träffades en dag innan 

Working Week drog igång. Dagen var fullmatad 
med intressanta föredrag, från tekniskt tunga 
pass till mer lättsamma föredrag. Huvudsyftet 
för Young Surveyor var dock att socialisera. 

– På kvällen anordnades middag där jag bär 
med mig intressanta samtal med lantmätare 
från både Nepal och Nigeria. Young Surveyors 
var en rolig ingång till Working Week och chan-
sen att bygga upp kontakter inför den kom-
mande konferensen.

M
ED

LEM
SFOK

U
S

TEXTER: FREDRIK HIELSCHER FIG WORKING WEEK 
TA CHANSEN ATT MÖTA 
VÄRLDENS KOLLEGOR
Möt hela världens lantmäteriexpertis under FIG Working 
Week i juni. Amsterdam står som värd för den internationella 
konferensen, men som i år är digital. Som ung lantmätare har 
du möjlighet att representera Samhällsbyggarnas under både 
Working Week 21-25 juni och Young Surveyors-mötet i maj. Håll 
utkik i våra kanaler under våren för mer information.

21-25 JUNI 2021

START PÅ INTERNATIONELL KARRIÄR
Mikael Lilje är chef för Lantmäte-
riets internationella avdelning och 
samhällsbyggare. Han är också en av 
fyra vice presidents i den internatio-
nella lantmäteriorganisationen FIG 
– och är nominerad till ytterligare en 
mandatperiod. 

Hur kom du in i FIG?
– Det hela började redan 1997 med 

att min kollega Jean-Marie Becker 
skulle bli ordförande för FIG kommis-
sion 5 Positioning and measurement 
och behövde en sekreterare. Då hade 
jag ingen som helst aning om vad FIG 
var men däremot var jag intresserad av 
internationellt arbete. 

Med en stöttande arbetsgivare (Lant-
mäteriet) fick jag möjligheten att stötta 
Jean-Marie och det blev starten på en 
väldigt intensiv men intressant period 
inom FIG. Jean-Marie var en mycket 
dynamisk person att jobba tillsammans 
med, fylld med idéer och enormt kon-
taktnät. Däremot var han inte alltid så 
organiserad vilket fick bli min roll. 

De åren, med Jean-Marie som ordfö-
rande, gav mig en bra start in i FIG och 
gav mig själv ett stort kontaktnät, något 
som jag fortfarande har nytta av nu. 

Hur är det att vara vice president?
– Att bli vald till vice ordförande är, 

tycker jag, hedrande både för mig själv 
som person och även för Samhällsbyg-
garna och Sverige. Council ska stå för 
ledarskapet av organisationen och tyd-
liggöra vägen framåt. Tillsammans med 
huvudkontoret ska vi både representera 
FIG och säkerställa att organisationen 
drivs framåt mot fastslagen vision. 

FIG är en stor organisation med lång 
historik och tradition. Jag har själv för-
sökt leda en arbetsgrupp med att se över 
dess organisation och kan väl lugnt 
konstatera att FIG:s medlemmar inte är 
så intresserade av förändring. Traditio-
nens makt är stor inom organisationen! 

Har du något FIG-minne att dela?
– Det har hittills varit en fantas-

tisk resa att vara med på. Det som har 
varit särskilt kul är att redan för tjugo 
år sedan blev vi ett tight gäng i ungefär 
samma ålder där vi alla har varit foku-

serade på att åstadkomma något bra för 
FIG och dess medlemmar men samti-
digt har vi också velat haft kul tillsam-
mans. 

– Kombinationen har varit oerhört
viktig. Jag har fortfarande kontakt med 
många av dessa personer över hela värl-
den. Mitt stoltaste ögonblick är kanske 
när vi år 2012 startade seminarieserien 
Reference Frame in Practice. Det är en 
utbildning på en till två dagar som än i 
dag genomförs årligen men nu utan min 
involvering. Det visar att det vi startade 
upp var viktigt!

Vad betyder organisationen för lant-
mäterifrågorna i Sverige? 

– FIG är den enda globala lantmäte-
riorganisationen som existerar. För-
utom att våra svenska deltagare bil-
dar nätverk och får influenser så dri-
ver FIG viktiga arbeten som till exempel 
Cadastre 2034 och Fit for Purpose Land 
Administration. 

Själv har jag arbetat inom geodesi 
under stor del av mitt yrkesverksamma 
liv och det nätverk som jag skapat via 
FIG har starkt bidragit till min egen 
utveckling och synsätt kopplat till geo-
detisk infrastruktur och därmed, mer 
eller mindre omedvetet, till utveck-

lingen av den svenska geodetiska infra-
strukturen. Ju mer du ger i dessa sam-
manhang desto mer får du tillbaka. 

I dag arbetar jag till stor del med 
svensk biståndspolitik inom landfrå-
gor. Förenklat sett, jag är i dag enhets-
chef för Lantmäteriets internationella 
enhet där vi håller ihop Lantmäteriets 
tjänsteexport. Med stöd av FIG-arbe-
tet är jag övertygad om att vi stärker vår 
egen tjänsteexport och kan bli en än 
bättre partner för exempelvis utveck-
lingen av landfrågor i många delar av 
världen.

Hur ser du på framtidens FIG?
– FIG står i ett vägskäl just nu, ett 

viktigt vägskäl. Föreningen behöver 
moderniseras och bli mer förändrings-
benäget. Att FIG kan spela stor roll, och 
inte bara för utvecklingsländer, tycker 
jag är helt tydligt men det behöver lyf-
tas och tydliggöras. 

Vi skulle behöva en ny generation 
som tar för sig, lite som vi gjorde för 
tjugo år sedan. En ny generation som 
tydliggör vägen framåt och som FIG styr 
mot. Jag tror FIG kan spela en stor roll 
i att stötta medlemsorganisationerna, 
och kanske framförallt utvecklingslän-
derna, i att genomföra och nå det som 
UNGGIM strävar efter. 

Agenda 2030 borde vara mer i fokus 
inom FIG. Om inte FIG tar ”rätt” väg så 
kommer organisationen fortsättnings-
vis att ha ett intresse bland medlem-
marna men kanske mer för kunskaps-
överföring, kunskapshöjande och nät-
verkande. Nog så viktigt, men mitt FIG 
ska vara mer än så.

Varför ska unga lantmätare engagera 
sig i FIG?
– För min del blev engagemanget inom 
FIG startskottet för det internationella 
inslaget i min yrkeskarriär, ett inslag 
som har varit helt avgörande för var jag 
är i dag, hur jag har utvecklats yrkes-
mässigt men även som människa. Jag 
har ett globalt nätverk både vad gäller 
yrkesmässiga frågor men även privat.
 Inom FIG skulle jag vilja påstå att det 
är hyfsat lätt att skapa sig en egen kar-
riär även om fyraårscykel gör att det tar 
sin tid.

Svenske FIG-toppen Mikael Lilje berättar om sitt engagemang i organisationen.

FIG
Internationell lantmätarorganisatio-
nen som verkar globalt. 

Rymmer alla discipliner inom 
lantmätaryrket - från fastighets-
bildning, fastighetsvärdering till 
de mer tekniska disciplinerna som 
geodesi och byggmätning. FIG är 
också involverad i standardisering 
och utbildningsfrågor.

FIG är en förkortning av Fédéra-
tion Internationale des Géomètres 
och bildades redan 1878 av sju euro-
peiska länder. I dag har organisatio-
nen medlemmar i över 120 länder. 

Samhällsbyggarna är fullvärdig 
medlem i FIG och har rösträtt. Kung-
liga Tekniska Högskolan, Lunds Tek-
niska Högskola och Högskolan Väst 
är academic members. Lantmäteriet 
är affiliate member. 

Sverige har traditionellt sett haft 
en stor och viktig roll inom FIG med 
stort deltagande på olika nivåer. 

ORGANISATION
FIG:s huvudkontor ligger i Köpen-
hamn. De arbetar med bland annat 
årliga konferenser, varav Working 
Week är störst. 

Huvudarbetet sker inom de tio 
kommissionerna samt Young Sur-
veyors Network. Kommissionerna 
har vardera en ordförande som 
också är vald av medlemsorganisa-
tionerna. 

Rådet (council) leds just nu av 
Rudolf Staiger från Tyskland. 
Dessutom finns det fyra stycken 
vice ordföranden. Alla är valda för 
en fyraårsperiod. 

2020 ställdes konferensen in. 2021 
blir det en virtuell FIG Working 
Week 21-25 juni.

Mikael Lilje har vart engagerad i FIG se-
dan 1997.Han var sekreterare 1998–2002, 
arbetsgruppsordförande (2002–2009) och 
ordförande 2010–2013 i kommission 5.
Nu är han vice ordförande (vice presi-
dent) och invald för perioden 2017–2020. 
Han har dessutom blivit nominerad för 
ytterligare en period på posten.

http://www.samhallsbyggarna.org/bli-medlem/
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FAKTA: 
SAMHÄLLS-
BYGGNADS- 
DAGARNA
Samlar ledande representan-
ter från Sverige och interna-
tionellt inom hela samhälls-
byggnadssektorn – planerare, 
arkitekter, företagare, fors-
kare, politiker och många 
andra – för att dela med sig 
av kunskap och erfarenheter 
inom några av samhällets 
viktigaste områden.

• Fastigheter, boende och
arkitektur

•  Infrastruktur, mobilitet 
och transporter

• Energi och klimat
• Stad och landsbygd
• Tech, innovation och digi-

talisering

• Ekonomi och kultur

Årets samhällsbyggare, Kajsa Hessel . Vinnaren tilldelas skulpturen 
S-kronan av Carl-Gustaf Ekberg.

Clarence Morberg-priset, Fredrik Pettersson.

IS
TO

CK

PÅ GÅNG
I SEKTIONER OCH REGIONER

DE PRISADES PÅ      SB-DAGARNA 

VINNARE
Samhällsbyggarna delar varje år ut pris och utmärkelser i flera kategorier. 
Vinnarna 2020 tog emot blommor och diplom under digitala Samhällsbyg-
gandsdagarna som delvis sändes live från Gatun Arkitekters silo i Stock-
holm. Här är vinnarna i de fem priskategorierna flankerade av Lars Ström-
gren, Samhällsbyggarnas vd, till vänster samt Dag Björklund, föreningens 
ordförande, till höger.

JURY 2020
Jan Wejdmark, 
Senior Partner, Newsec

Malena Havenvid, 
civilingenjör, doktor i 
företagsekonomi och 
lektor i byggprojektled-
ning, KTH

Lise Langseth, 
va-chef, Haninge kommun

Stefan Engdahl, 
planeringsdirektör, 
Trafikverket

Ann-Louise Lökholm, 
vd, Sweco Sverige

Lars Strömgren, 
vd, Samhällsbyggarna

Bästa examensarbete i fastighetsekonomi, 
Olof Bergvall och Henrik von Bahr. 

Läs mer om Kajsa på sidan 28!

Läs mer om deras examensar-bete i nästa nummer.

Årets Excellence in 
Civil Engineering, 
Emma Persson. Hon 
tilldelades skulp-
turen V-kronan av 
Cal-Gustaf Ekberg.

Bästa examensarbete 
i fastighetsrätt, 

Erik Jansson.

Kommunernas dilemma kring 
avyttringar av samhällsfastigheter 
– en analys av samspelet mellan det 
offentliga och det privata.
Vinnande bidrag utsågs av Sam-
hällsbyggarnas sektion för fastig-
hetsvärdering.  Jury: Peter Palm 
(ordförande), Malmö universitet, 
Göran Råckle, Swedbank och Gustav 
Källén, Archus. Pristagarna delar på 
20 000 kronor.

Vill du berätta om något 
som händer i din sektion 
eller region? Har du 
fått ett nytt jobb eller 
uppdrag? Hör av dig och 
berätta mer! 
fredrik.hielscher@ 
samhallsbyggarna.org

Fastighetsrättsliga konsekvenser av 
dammutrivningar. Jury: Linda Sabel 
(ordförande), Lantmäteriet, Elin Da-
vidson, Riksbyggen, Karina Liljeroos 
från Svea hovrätt, Mark- och miljö-
överdomstolen. Lantmäteriet står 
för prissumman på 15 000 kronor.

Bästa examensarbete 
i fastighetsekonomi, 
Olof Bergvall och 
Henrik von Bahr. 

SEKTIONEN FÖR 
FASTIGHETSVÄRDERING
Ordförande: Peter Palm
peter.palm@ 
samhallsbyggarna.org
20 maj: Årsmöte via Zoom. 
Anmälan på: 
samhallsbyggarna.org.

SENIORSEKTIONEN 
Ordförande: Rolf Hörnfeldt 
rolfhr43@gmail.com
10 mars: Seminarium via Zoom. 
Eva Ekelund berättar om Kiruna-
flytten. 
28 april: Seminarium via Zoom. 
Malin Löfsjögård om hållbarhets-
arbete i cement industrin.
9 juni: Seminarium via Zoom. 
Utbyggnad av järnvägen.

REGION  ÖREBRO
Ordförande: Fredrik Sundin
fredrik.sundin@ncc.se
16 mars: Seminarium via Teams. 
WSP - inte spikat
11 maj: Seminarium via Teams. 
Örebroporten (prel).
24 augusti: Seminarium via 
Teams. Sweco (prel).
19 oktober: Seminarium via 
Teams. Citypassagen (prel).
1 december: Årsmöte och semi-
narium via Teams. NCC (prel).
Anmälan till: 
info@samhallsbyggarna.org

REGION  GÄVLE-DALA  
Ordförande: Eric Båve
eric.bave@gmail.com
27 oktober: Seminarium. 
Trafikverkets lokaler i Gävle. 
Vi planerar för ett fysiskt möte 
annars Zoom. Johan Sundin, 
projektledare Trafikverket: Pers-
pektiv på stora järnvägs projekt. 
Lars Strömgren, vd Samhällsbyg-
garna talar. 
14 juni: Microsofts och Googles 
anläggningar i regionen. Eric 
Båve: Från Facebook i Luleå till 
Google i Horndal
Anmälan till: 
info@samhallsbyggarna.org
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Fastighetsbildning i Norden
Likheter och överraskande skillnader i 3 länder 

När den svenska samhällsbyggnads-
processen nu digitaliseras sneglar vi 
gärna mot omvärlden för jämförelser 
och inspiration. Norden är förstås en 
självklar arena – men med överras-
kande stora skillnader inom lantmä-
teriområdet. 

T
rots samhälleliga likheter mel-
lan de nordiska länderna sker 
fastighetsbildning på tämligen 
olika sätt. På övergripande sys-
temnivå finns stora variationer 

inte minst i huvudmannaskapet: stat-
ligt, kommunalt eller privat. 

Lantmätarprofessionernas ansvars-
område och makt skiljer sig också 
mycket åt. Utan en helhetsbild kan 
det lätt bli som att jämföra äpplen och 
päron. I denna utblick mot Finland, 
Norge och Danmark berörs därför både 
fastighetsbildning och registrering.

Finland: Gemensam historia ger stora 
likheter
Det finländska systemet liknar till stor 
del det svenska, till följd av lång gemen-
sam historia och lagstiftning. Exem-
pelvis har det statliga Lantmäteriver-
ket det yttersta ansvaret för fastighets-

bildningen. Vissa kommuner kan också 
göra förrättningar, men endast inom 
områden med detaljplan. Förrättnings-
ingenjörens roll är i princip också den-
samma som för en svensk förrättnings-
lantmätare. Rätten att besluta 
om tvångsvis markåtkomst 
är dock mindre, liksom 
skyldigheten att lämplig-
hetspröva fastigheters 
ändamål, storlek med mera. 
Även handläggningsprocessen 
liknar vår, förutom att den avslutande 
registreringen utförs av en kollega med 
särskild kompetens.

EN STÖRRE SKILLNAD är att det finns 
många outbrutna områden, där en 
fastighetsdel har överlåtits och lagfarits 
utan avstyckning. Dessa enheter är lag-
liga men skapar oreda i fastighetsregist-
ret och kan leda till problem eftersom 
fastighetsindelningen och ägandet 
inte går hand i hand. Å andra sidan har 
registret rensats från gamla onyttiga 
samfälligheter, vilket underlättar allt 
utredningsarbete. Sedan länge jobbar 
man också systematiskt med kvaliteten i 
registerinformationen – både texten och 
kartan. Under 2020 skapades dessutom 

en process för att inte generera nya 
problem med outbrutna områden. Man 
blev också klar med skanningen av allt 
arkivmaterial som tidigare fanns på 
mikrofilm.

I januari 2020 registrerades den för-
sta tredimensionella fastigheten, ett 
underjordiskt garage. Det var en väl-
kommen möjlighet efter många års 
lagstiftningsarbete. Under kommande 
år förväntas regelverket om inlösener-
sättning ses över.

Norge: Utförare utan beslutsrätt
Fastighetsbildnings- och registre-
ringssystemet i Norge skiljer sig desto 
mer från vårt. Först och främst ålig-
ger det varje kommun att göra förrätt-
ningar motsvarande enkla avstyck-
ningar eller inmätningar av gamla 
oregistrerade gränser. Den ansvarige 
landmåleren – eller en privat 
aktör som anlitas av kommu-
nen i brist på egen kapaci-
tet – har dock varken någon 
beslutsbefogenhet eller 
utredningsplikt. Rollen lik-
nar därför mest en teknisk 
”utförare” som markerar, mäter in och 
dokumenterar de gränser som fast-

spektøren alla relevanta uppgifter till 
Geodatastyrelsen för registrering i 
Matriklen (nationellt fastighetsregis-
ter). Kommunikationsvägen är sedan 
flera år helt elektronisk, genom ett sys-
tem med vissa inbyggda kontrollfunk-
tioner för framför allt kartgeometrin. 
Geodatastyrelsens specialutbildade 
registrerare kontrollerar och godkän-
ner övriga uppgifter. De prövar dock 
inte det materiella innehållet, så land-
inspektøren förblir personligt ansva-
rig även efter registreringen.

ÅR 2016 VAR andelen registreringsä-
renden som inte godkändes direkt om-
kring 40 procent. Ofta saknades någon 
obligatorisk underskrift eller ett utdrag 
om firmatecknare för fastigheter som 
ägs av en juridisk person. Även den 
inskickade kartdatan kunde innehålla 
strukturfel som pausade ärendet. Bris-
terna aviserades då via en meddelan-
defunktion till landinspektøren, som 
fick komplettera eller rätta uppgifterna 
innan registreringen slutfördes. 

I dag är it-processen för bland annat 
fastighetsbildning mer utvecklad och 
fullt integrerad via den digitala Ejen-
domsregistreringsportalen. Förutom 
landinspektørens kommunikation 
med Geodatastyrelsen ryms bland 
annat kommunens myndighetsutöv-
ning för bygglov och Tinglysningsret-
tens domstolsbehandling av inskriv-
ningsfrågor. Dessutom kan alla parter 
som ska godkänna någon fråga göra 
det med e-underskrift. Hur mycket 
denna portallösning kommer att effek-
tivisera registreringsmomenten vet 
man ännu inte. 

Tankar från ett svenskt perspektiv
Vad kan då dessa särdrag och digitali-
seringsgrader betyda för diskussionen 
här på hemmaplan? I bästa fall 
lyfter vi blicken en aning 
och öppnar oss för nya 
idéer. Samtidigt behöver 
vi värna om styrkorna i 
vårt nuvarande system, så 
att vi inte förblindas av tan-
ken att allt blir bättre bara vi gör på ett 
annat sätt. u

ighetsägarna har avtalat om och fått 
plan- och byggrelaterat tillstånd för.

Att landmåleren inte får reda ut 
gränstvister eller andra rättsliga oklar-
heter gör att sådana frågor lämnas 
olösta. Kommunen registrerar dock 
även sina mätresul-
tat för sådana, poten-
tiellt missvisande 
gränser i Matrikkelen 
(nationellt fastighets-
register). Parterna väl-
jer sedan själva om de 
tar frågan till domsto-
len Jordskifteretten 
för rättsligt avgörande 
eller låter oklarheten 
bestå. Valet beror ofta 
på kostnaden för rätts-
processen i relation till markvärdet. 

Vid Jordskifteretten hanterar jord-
skiftedommere och jordskifteingen-
jører många komplicerade ärenden, 
exempelvis gränstvister och omarron-
deringar. Ingenjörens roll är att mar-
kera och mäta in avgjorda gränser och 
upprätta vissa kartor. Lagakraftvunna 
beslut skickas sedan till kommunen 
för registrering i Matrikkelen.

MATRIKKELEN FÖRVALTAS AV det 
statliga Kartverket, som också är 
tillsynsmyndighet för kommunernas 
verksamhet. I vissa fall sköter man 
även registreringen åt mindre kom-
muner. Matrikkelens information har 
stora brister, inte minst i kartdelen. 
Där finns tiotusentals olokaliserade 
fastigheter, där gränserna alltså inte är 
redovisade. En uppenbar orsak är att det 
inte krävdes kartdokumentation av nya 
fastigheter på landsbygden förrän 1980. 
Vidare baserades äldre, privat jorddel-
ning på avtal som sällan registrerades. 
Att gränsjusteringar än idag får avtalas 
om utan offentlig inblandning försvagar 
också registrets tillförlitlighet. I övrigt 
är kartan till stor del digitaliserad uti-
från gamla ekonomiska kartblad, vilket 
liksom hos oss ger dålig noggrannhet i 
koordinaterna. Man bortsåg dessutom 
helt från många fastigheter under 5000 
kvadratmeter. Trots alla dessa osäker-
hetsfaktorer litar många på kartan – 
med nya, kostsamma gränstvister som 
följd.

Vissa kommuner har länge haft 
svårt att sköta sin förrättningsverk-
samhet. Regeringen kom därför 2016 
med ett reformförslag om att tillåta pri-
vata firmor som fullgoda alternativ 
till det kommunala monopolet. På så 
sätt skulle problematiska variationer 
i handläggningstid, kvalitet och pris 
minska över landet. Vissa i branschen 
menade dock att det krävdes mer för 
att förbättra systemet. De efterfrågade 
exempelvis kompetenskrav, utred-

ningsplikt, obligatorisk avtalsregist-
rering och mer stöd från Kartverket. 
Varken regeringsförslaget eller många 
av de efterföljande önskemålen vann 
gehör i riksdagen.

Nu i januari 2021 trädde dock nya 
regler om auktorisa-
tion av landmålere 
i kraft. Syftet är att 
säkerställa formell 
och praktisk kompe-
tens hos alla sådana 
aktörer. Själva utbild-
ningskravet är en 
examen från tre eller 
fem års studier inom 
fackområdet, eller en 
annan examen plus 
två års ämnesrele-

vanta studier. För redan verksamma 
personer utan sådan utbildning finns 
särskilda regler. Kartverkets roll har 
också stärkts, bland annat som aukto-
risationsmyndighet.

Danmark: Full konkurrens 
Det danska systemet sticker ut i en 
nordisk jämförelse, genom att privat 
sektor ansvarar för fastighetsbild-
ningen. Oavsett storlek verkar dessa 
firmor i full konkurrens med fri pris-
bildning. För att arbeta som 
beslutsfattande landin-
spektør krävs examen 
från en specifik femårig 
utbildning, tre års prak-
tik på en branschfirma och 
därefter auktorisation av 
den statliga myndigheten Geodatasty-
relsen. Man behöver också ha en per-
sonlig ansvarsförsäkring. Den danske 
Landinspektørforening, som funge-
rar både som intresseorganisation och 
fackförening, erbjuder sedan en rad 
fortbildningskurser.

TROTS DEN PRIVATA anställningen 
skiljer sig inte arbetsrollen så mycket 
från vår förrättningslantmätares. Land-
inspektøren har exempelvis utrednings-
plikt och försöker opartiskt nå enighet 
mellan fastighetsägarna. Han eller hon 
ska också skaffa utlåtanden från myn-
digheter, göra oskadlighetsprövningar, 
markera och mäta in gränser samt 
upprätta kartor och protokoll. Tilliten 
till landinspektøren som expert är stor, 
så fastighetsägarna deltar inte alltid vid 
fältarbetet. Direkt efteråt får de dock en 
preliminär karta med en redogörelse för 
nya gränser som de ska godkänna. På så 
sätt säkerställs att alla parter känner till 
och accepterar det blivande resultatet 
– med knappast några överklaganden i 
slutändan. Beslutsbefogenheten gäller 
de flesta frågor, även gränstvister, med 
undantag för tvångssituationer.

När arbetet är klart skickar landin-

I Norge har den 
ansvariga landmå-
leren varken någon 
beslutsbefogenhet 
eller utredningsplikt. 

Digitalt frukostseminarium
Samhällsbyggarna höll i november ett frukost
seminarium via Zoom om digitaliseringen av 
fastighetsbildningsprocessen. Där deltog repre
sentanter från Lantmäteriet, Geoforum, KLM
nätverket och Eon. 

Seminariet hölls med anledning av flera reger
ingsuppdrag kring digitalisering i allmänhet och 
om fastighetsbildning i synnerhet. Samhällsbyg
garna fortsätter att följa frågorna framöver.

”Det danska syste-
met sticker ut i en 
nordisk jämförelse, 
genom att privat 
sektor ansvarar 
för fastighetsbild-
ningen.”

TEXT: KRISTIN LAND   FOTO: TOBIAS BJØRKLI/PEXELS

http://www.samhallsbyggarna.org/bli-medlem/
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MED ELLER UTAN BALLAST? 
Spårsystem knäckfråga i de nya stambanorna

R
egeringsuppdraget som Tra-
fikverket just nu genomför är 
att bygga stambanorna Ost-
länken, Göteborg–Borås och 
Hässleholm–Lund.

Utöver detta så ska Trafikverket leve-
rera en utredning som presenteras den 
28 februari och som ska utreda vilket 
system man skulle kunna ha i stam-
banorna med de 205 miljarderna i bud-
get i åtanke, alltså ett eget och separe-
rat utredningsuppdrag som är av visio-
när karaktär.

I det uppdraget kommer också frå-
gan om ballastfria spår och konventio-
nella spår på ballast att diskuteras. DN 
erfar att den också ska innehålla beräk-
ningar på att lägga spåren i luften på 
pelare, på så kallade landbroar

FÖR GÖTEBORG-BORÅS OCH Ostlänken 
är det ballastspår för 250 kilometer i tim-
men som gäller. På sträckan Hässleholm-
Lund är det däremot 320 kilometer i tim-
men och fastsatta spår som ska byggas.

– Rent generellt kan man säga att fixe-
rade spår tillåter högre hastigheter och 
ger en stabilare grund. Det är dyrare, 
men behöver inte underhållas lika ofta 
och mycket som ballasterat spår, som 
behöver riktas mer frekvent, säger 
Julia Pyron. 

– Men vad som är bäst kan vara bero-

ende av vilka markförhållande som 
finns, och det vet vi inte förrän det 
tagits prover och gjorts tester.

Vad är Trafikverkets utgångspunkt i 
valet mellan fixerade spår och tradi-
tionella ballastspår?

– För delarna som ligger utanför de 
tre beslutade projekten planerar vi för 
ett fixerat spår och en hög hastighet. 
Men det är en utgångspunkt i teorin, 
sedan gäller det att anpassa efter förut-
sättningarna.

Ett större belopp – som det blir 
med ballastfria spår – kan potentiellt 
avskräcka när det ska fattas beslut om 
investeringar.

Är det ett perspektiv som Trafikverket 
tar med i avvägningarna?

– Detta är något som vi resonerar 
kring i pågående regeringsuppdrag som 
önskar veta hur vi skulle kunna komma 
ner i investeringskostnad. I den analy-
sen ingår också att titta på vad det skulle 
innebära att bygga ballasterade spår på 
hela den nya stambanan, säger Pyron.

– Vad det blir i slutändan beror på 
många saker, budgeten inte minst, och 
denna har ett politiskt perspektiv.

Buller och vibrationer är också vari-
abler att ta hänsyn till. Här utgår Tra-
fikverket främst från det nationella 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
– och det kan handla om sådant som 
vallar och skärmar och liknande när 
tågen passerar tätare boendemiljöer 
och städer, berättar Juliana Pyron.

– Precis som alla större nya vägar 
och järnvägar kommer det att inne-
bära intrång och barriäreffekter. Dessa 
behöver inte per automatik vara större 
för just en höghastighetsjärnväg, lju-
det från ett höghastighetståg är annor-
lunda än från traditionella tåg men 
inte nödvändigtvis högre. Vi gör vad vi 
kan för att minska intrånget, allt från 
skyddsåtgärder till att i sista hand lösa 
in mark och byggnader men det hand-
lar om vad som är miljömässigt moti-
verat, tekniskt genomförbart och eko-
nomiskt rimligt.

Är bullernivåerna något ni tar hän-
syn till?

– Ett X2000-tåg, eller ett godståg, 
låter i mina öron mycket bullrigare än 
de här tågen som har ett annorlunda 
mera lågfrekvent ljud, mer som ett 
swish.

Att anlägga med ballastfri teknik 
kräver stora mängder betong jämfört 
med konventionell spåröverbyggnad.

– Betongproduktionen har stor 
påverkan på klimatet – och den aspek-
ten ingår i vår avvägning.

Järnvägsgruppen på KTH har tidi-
gare riktat kritik mot ballastfria spår 
som normalval. Hastighetsmålet bör 
vara högt satt för att få ner restiderna 
– men detta kräver inte dyrare ballast-
fritt spår, menar de. Frankrike, Spanien 
och Italien använder ballastspår för tåg-
trafik som kör i hastigheter mellan 300 
och 320 kilometer i timmen. 

”KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN TYCKER det 
är olyckligt att endast koppla valet av 
spåröverbyggnad till tågens hastig-
het. Minst lika viktigt är hur grund-
läggningsförhållanden ser ut längs 

de tilltänkta sträckorna (från berg till 
lera)”, skriver Mats Berg, professor i 
järnvägsteknik vid KTH, i ett mejlsvar 
till Samhällsbyggaren.

Han skriver också att ballastspår 
är mer förlåtande för sättningar än 
ballastfria spår, slab track, som har 
begränsade justeringsmöjligheter. 

”För mycket bra grundläggningsför-
hållanden är det inte orimligt med ’slab 
track’, men för sämre förhållanden ris-
kerar grundförstärkningen bli kost-
sam alternativt att spåret sätter sig för 
mycket senare med komplicerade och 
kostsamma efterarbeten som följd.” u

Ballastfria spår gjutna i betong eller traditionella 
slipers och räls på makadam? Nu byggs de nya 
stambanorna ut för tåg som kör i antingen 250 eller 
320 kilometer i timmen. En av knäckfrågorna handlar 
om vilka spår Trafikverket ska satsa på. 
     – Det finns för och nackdelar med båda tekniska 
lösningarna, säger Juliana Pyron som är tillförordnad 
chef för systemplanering av de nya stambanorna.

ARBETSBRIST FIXERADE 
SPÅREN I JAPAN 

De ballastfria spåren utvecklades i Japan i 
mitten av 1960-talet. Belastningarna på spåren 
ökade i takt med växande trafikering, vilket 
ledde till större underhållsbehov för att hålla 
spårgeometrin intakt. 

Brist på arbetskraft och tid för underhållsar-
bete ledde till utvecklingen av spår med lägre 
underhållsbehov.

Shinkansen-linjerna Sanyo, Tohoku and 
Joetsu byggdes övervägande med slab track 
(70-95 procent). Den första Shinkansen-
varianten körde i 210-220 kilometer i timmen. 
Dagens tåg kör i 320.

SYSTEM FÖR BALLASTFRIA SPÅR:

Slipers inbäddade i betongkonstruktionen  
(T. ex. Rheda 2000-systemet från Rail One).

Prefabricerade ballastfria spår (T. ex. Öster-
rikiska ÖBB-Porr-systemet)

Inbäddade rälssystem (T. ex. Edilon Sedra - 
ERS-HR)

Läs mer i: Willand Björkquist och Ismayil Janjua, Eva-
luation and comparison of ballastless track systems 
with regards to system and performance characteris-
tics, KTH Stockholm, Sverige, 2020.

• Är banans grundläggning stabil 
minskar underhållet på ballastfria 
spår jämfört med ballastspår.

• Mindre underhåll betyder mins-
kade störningar i trafiken.

• Ballastfria spår har en längre 
livscykel, 60-80 år.

• Ballastfria spår ger en måttlig ök-
ning av anläggningskostnaden för 
banöverbyggnaden jämfört med 
totalkostnaden. Kostnaden för 
Banunderbyggnaden blir högre.

• Konventionella spår kan läges-
justeras vid behov. Fixerade spår 
har däremot små geometriska 
justeringsmöjligheter när det är 
färdigbyggt.

• Ballastfritt spår kan medföra ökat 
buller och då kräva bullerskydd 
mot omgivningen liksom i tågvag-
narna.

• Urspårning på fixerat spår som 
kräver omläggning av betongdäck-
et kan leda till långa avstängningar 
i trafiken.

Juliana Pyron, tillförordnad chef för systemplanering 
av de nya stambanorna                             

Japan var först 
ut med slab 
track i deras 
snabbtågslinjer. 

TEXT: FREDRIK HIELSCHER 
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SPELEN 
alla samhällsbyggare bör testa

Cities Skylines (2015)
Spelklassikern Sim city sparkade igång en smärre spelrevolution när 
den första utgåvan släpptes 1989. Övergripande bostadsplanering, kaos 
i trafiken och finlir i skattepolitiken - detta är spelserien som låter dig 
forma och hantera stadens många aspekter.

Den stenaste och bästa fanbäraren av denna tradition är Cities sky-
lines, skapad av den finska speldesignern Karoliina Korppoo, utvecklat 
av Colossal Order och utgivet av svenska Paradox.  

Precis som föregångarserien är Cities skylines tillräckligt nära 
verkligheten för att bli intressant också för den insatta, men tillräckligt 
förenklat för att bli ett roligt spel för alla. 

Basversionen av spelet är rudimentärt. Bilismen är norm och det går exempelvis inte att planera för 
cykling och stadens områden är strikt funktionsindelade – ingen blandstad här inte! Men expansioner 
och moddar ökar möjligheter och roligheter. 

Cities Skylines är sex år gammalt och det går ivriga rykten om en uppföljare. Vad en eventuell sådan 
kommer att innehålla återstår att se, men förväntningarna är skyhöga.

Spela också: Brädspelsversionen, Simcity, Stellaris, Prison Architect, Anno 1404.

Growing Better Places: A More Equitable and 
Inclusive Charlotte (2018)
Inte så mycket ett konkret 
speltips som ett exempel på 
hur brädspel kan användas 
som ett led i samhällsbyg-
gandet. Stadsplanerarna i 
Charlotte, den största staden i 
North Carolina, har tagit fram 
detta brädspel för att få nya 
perspektiv på vad invånarna 
prioriterar i den framtida 
staden. 

Här får deltagarna – sammansatta i lag – ta på sig pla-
nerarhatten och med begränsad budget försöka bocka av 
punkterna på en lång lista med mål: bostäder, parker, affärs-
stråk, gågator med mera. Spelarna måste hela tiden väga in 
hållbarhet, inkludering, tillgänglighet och kommunikation, 
mångfald och hälsa i besluten.

Terraforming Mars (2016)
Svenska brädspelsfenomenet Terraforming Mars 
har erövrat världen och med fjärde högsta ran-
kingen på specialistsajten- och forumet Board 
game geek. Nu har spelet till och med lyckats med 
konststycket att bli profet i eget land: den svenska 
utgåvan utsågs i fjol till Årets spel. Kemiläraren 
Jacob Fryxelius är skaparen bakom spelet som låter 
deltagarna anta rollerna som företagsledare tre 
hundra år in i framtiden, som med gemensamma ansträngningar ska göra Mars 
beboeligt genom att höja medeltemperaturen, havsutbredningen och syrenivån på 
den röda planeten.

Samtidigt höjer spelarna sin ranking genom att bygga och genomföra projekt.

Pandemic (2008)
Pandemitemat är efter ett drygt år av covid-19 inte 
superhett. Men spelserien Pandemic är en av de 
största spelsuccéerna någonsin och svår att tröttna 
på. I grundspelet antar spelarna olika roller, med 
olika egenskaper, som samarbetar för att bekämpa 
en global pandemi. En av rollerna är ingenjören 
som ser till att det finns strategiska tillgängliga 
forskningsstationer som gör logistiken smidigare. 
Finns i flera varianter, bland annat som så kallat 
”legacyspel” som spelas som ”säsonger” som bara 
kan spelas igenom en gång.

Carcassonne: Land surveyors (2020)
Carcassonne är en mo-
dern brädspelsklassiker 
och en bra introduktion 
till genren eurospel. 
Grundspelet släpptes 
2002 men det kom-
mer fortfarande nya 
expansioner som ger 
nya spel- och valmöjlig-
heter. Spelarna lägger 
ut brickor som formar 
det franska medeltida 
landskapet med vägar, 
betesmarker, städer och 
kloster. Med expan-
sionen The land surveyors förvandlar lantmätarna 
värdet på de olika brickorna. 

Spela också: Ticket to Ride, Powergrid

Quadropolis (2016)
Ett enkelt 
och snabbt 
brädspel med 
två komplexi-
tetsnivåer 
– ett läge som 
med fördel 
kan spelas 
tillsammans 
med barn 
och ytterligare ett som ger lite mer djup. 
Spelarna drar brickor som placeras i ”sta-
den”: bostadshus i en eller flera våningar, 
affärer, hamnar, fabriker, parker. 

Spela också: New York 1901, Suburbia 

EFTER JOBBET

TEXT: FREDRIK HIELSCHER
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SAMMA LIKA
Hela Sverige ska leva. Samtidigt menar många att 
raka motsatsen vore en sannare beskrivning av vårt 
land som passerat århundraden av urbanisering. 
     Men vad kan få både stad och land att blomstra 
och växa? Vad är vi beredda att satsa på för att alla 
ska få samma tillgång till logistik och service, kultur 
och utbildning, fysisk aktivitet och transporter? Och 
vad innebär coronapandemin och genombrottet för 
digitaliseringen för allt detta?

I en serie artiklar under året kommer Samhällsbyggaren att ta itu 
med flera aspekter och frågor kring det som ofta beskrivs i binära 
motsatstermer, staden och landsbygden, med förhoppningen att 

ge konturer och nyanser i mellanrummen.

TEXT: FREDRIK HIELSCHER
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Vadå landet?
Vad menar vi egentligen när vi pratar om 
stad, landsbygd och tätort? Samhälls-
byggaren sätter fokus på de mångtydiga 
begreppen.

Ordet land i betydelsen landsbygd 
är historiskt belagt till 1300-talet och 
Skånelagen, medan landsbygd i svenskan 
återfinns i skrift i Arboga stads tänkebok 
daterad 1461. I Skånelagen hittar vi också 
ordet stad för första gången i skrift. Orden 
är alltså urgamla, men begreppen i sig 
saknar enhetliga politiskt-administrativa 
liksom vetenskapliga definitioner.

Hur stor andel som då kan sägas bo på 
landsbygden varierar därför stort. Räknar 
vi som Statistiska centralbyrån (att en tät-
ort har minst 200 invånare och varje hus 
högst 200 meter från ett annat hus) så 
bor omkring 13 procent av befolkningen 
på landsbygden. 

Väljer vi istället andra definitioner 
växer andelen. Landsbygdsprogrammets 
utgår från att landsbygden finns utanför 
tätorter med fler än 3000 invånare. Enligt 
denna definition är andelen boende på 
landsbygden 25 procent. 

Tillväxtanalys har tagit fram en indel-
ning av kommunerna i sex typer som 
väger in täthet, storlek och närhet till 
större städer. Enligt denna definition bor 
34 procent av den svenska befolkningen 
på landsbygden.

GLESBYGD ÄR YTTERLIGARE ett begrepp som 
används i olika sammanhang. Det tidigare 
Glesbygdsverket – som nu ingår i Till-
växtanalys – definierade glesbygder som 
områden med mer än 45 minuters bilresa 
till närmaste tätort med fler än 3 000 invå-
nare, samt öar utan fast landförbindelse.

Begreppet stad är sedan kommunrefor-
men 1971 helt uteslutet från lagstiftningen 
– och saknar alltså officiell definition. 

Men alla dessa uppdelningar riskerar 
att bli för grovhuggna beroende på blick-
fång. Sett till hela landet växer tätorterna 
och glesbygden avfolkas. Men bilden är 
inte entydig. I vissa regioner har befolk-
ningen även i tätorter minskat under den 
senaste 15-årsperioden. 

I storstadsregionerna finns det å sin 
sida glesbygd som har ökat i befolkning. 
Därför talar hellre många om glesbygder 
eller landsbygder för att peka på olikhe-
terna.

Hela Sverige ska leva
Hela Sverige ska leva är en ideell 
riksorganisation som bildades 
1989 efter en landsomfattande 
kampanj med samma namn.

Syftet är att ”ge allmännytta 
genom att verka för goda villkor 
i hela landet, en god landsbygds-
utveckling och en god balans 
mellan stad och land”.

Organisationen har omkring 
5 000 lokala utvecklingsgrupper 
anslutna till 24 länsavdelningar.

Josefin Heed är verksamhetsutvecklare och analytiker i organisationen Hela 
Sverige ska leva. Hon menar att det skulle finnas ett värde i att anpassa regler 
efter den lokala verkligheten – oavsett om det är i staden eller på landsbygden. 

– Det lokala perspektivet är vårat mantra, säger Heed som är författare till
organisationens rapportserie som tar upp frågor om balansen mellan stad 
och land när det gäller exempelvis bostäder, naturresurser och infrastruktur.

E
tt aktuellt exempel är reglerna 
som Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, 
MSB, presenterade i slutet av 
förra året om att rörledning-

arna till och från bränsleförvaringen 
i alla drivmedelsstationer måste hålla 
en viss säkerhetsnivå mot rost. Det 
innebär att alla mackar som ännu inte 
har uppgraderat de befintliga rören 
med skydd eller bytt ut alla rören mot 
nya, ska tvingas göra detta från och 
med 1 januari 2022. Men enligt bransch-
organisationen Svensk Bensinhandel 
kan sådana uppgraderingar bli dyra - 
uppemot en miljon kronor – vilket de 
menar kommer att slå hårt mot fram-
för allt mindre mackar utanför tätor-
terna. Organisationens uppskattning 
är att omkring 500 av landets fristå-
ende stationer inte har råd att göra de 
föreslagna förändringarna i tid.

– VI MÅSTE SJÄLVKLART se till att det 
inte läcker ut drivmedel, men samtidigt 
så är det många mackar som är viktiga 
för samhället och som precis går runt. 
Att de förväntas klara av lika stora 
investeringar som större företag är inte 
rimligt. säger Josefin Heed.

Förutsättningarna att förändra verk-
samheten utifrån nya regler är olika 
för stora och små verksamheter och 
väcker frågan om det skulle vara lämp-
ligt att i vissa fall differentiera regelver-
ken. Ett annat exempel på olika regler 
mellan storstad och landsbygd är sko-
lan. Kanske går det att se över behörig-
hetskrav och annat, liksom miljökvali-
tetsnormer i serviceföretag som exem-
pelvis restauranger?

SAMTIDIGT INNEBÄR ALLA undantag 
potentiella kryphål.

– Risken finns att man förstör en 
struktur som fungerat, och att kryp-
hålen utnyttjas av de som undanta-
gen inte var tänkta att riktas mot, säger 
hon. 

– I stället måste samhället se till att 
det finns möjlighet för mindre aktö-
rer att få ekonomiskt stöd för att göra 
de investeringar som krävs. Troligtvis 
har dessa mackar rätt till investerings-
stöd från Länsstyrelsen, men de peng-
arna betalas ut först efter att investe-
ringen har gjorts. Det innebär att den 
som investerar då först måste ligga ute 
med hela summan, vilket inte alla har 
råd med. 

I grunden handlar det om att det 
offentliga inte ska försämra förutsätt-
ningarna att bo och verka i hela landet, 
utan tvärtom förbättra dem.  

– Ofta låter det som att nedlägg-
ningar på landsbygden kan förklaras 
med att folk inte vill bo där och flyt-
tar därifrån. Men det stämmer inte. De 
flesta som bor på landsbygden vill inte 
flytta därifrån. Man brukar säga att det 
bara är 10 procent som är på väg och 90 
procent säger att de vill bo kvar där de 
bor. Och det finns en marknad överallt 
där folk bor, säger Josefin Heed.

UNDER SENARE ÅR har det skett en viss 
befolkningsökning utanför tätorterna, 
men med stor geografisk variation där 
den tätortsnära landsbygden växer 
mest. Befolkningskurvan i de tre stor-
städerna mattades av under första halv-
året 2020, jämfört med utvecklingen 
de senaste 15 åren. I både Stockholms 
(-1 703 personer) och Göteborgs kom-
muner (-109 personer) flyttade fler från 
än till respektive kommun. Malmös 
flyttnetto var däremot positivt första 
halvan av 2020 (+502).

Digitaliseringen och möjligheter att 
jobba på distans kan bli en game chan-

Marknad finns 
– och behov av investeringar

TEXT: FREDRIK HIELSCHER 

STAD OCH LAND

ger när det gäller kompetensförsörj-
ningen i glesbygd och på mindre orter. 

Enligt en WSP-rapport som gjor-
des under våren och i början av pan-
demin, uppgav också 34 procent av de 
svarande att de vill bo glesare i framti-
den. Det finns alltså en stor potential 
om riskkapitalet vidgade synfältet, 
menar Heed.

– Det finns en marknad och det finns 
ett behov av investeringar. Dessa kan-
ske inte ger lika mycket vinst som i 
storstäderna, men det kan vara sam-
hällsekonomiskt gynnsamt. Här hand-
lar det om hur man viktar ekonomisk 
tillväxt och andra värden.

Ett sådant exempel som påverkar 
vanligt folk är bostadslånen, där det 
kan vara svårare att få lån till bostads-
byggande i glesbygden jämfört med i 
staden, eftersom huspriserna kanske 
inte väntas öka i värde på samma sätt 
som i staden. 

Samtidigt är risken för utebliven 
återbetalning av lånet lägre i gles-
bygden. Därför har det från politiskt 
håll – bland annat via den så kallade 
Landsbygdskommittén - föreslagits 
att en variant av det norska så kall-
lade ”grunnlånet” skulle införas också 
i Sverige. Det innebär kortfattat att 
staten erbjuder bottenlån med lägre 
ränta än de bankerna erbjuder i glesbe-
byggda områden.

ATT BO PÅ landet brukar förknippas 
med ett bilberoende – vilket också har 
lyfts fram som ett argument för att 
sänka bensinskatten för alla. Ett annat 
aktuellt förslag kommer från IVL och 
Chalmers som tagit fram ett förslag på 
modell för differentierad bensinskatt. 

Samtidigt saknar vi cykelvägar 
utanför städerna. Där kan man kika på 

Norge som extremt bilberoende, men 
där det också satsas på mer tåg och 
kollektivtrafik för att erbjuda komple-
ment. 

Norge lyfts annars ofta fram som ett 
bra exempel på landsbygdsutveck-
ling. Varför? 

– Det har att göra med att Norge i 
grunden har haft som mål att hele 
lanne ska brukes och gjort investe-
ringar och prioriteringar därefter. De 
bygger tunnlar och anlägger infra-
struktur på landsbygden på ett sätt 
som man sällan ser i Sverige. u

”De flesta som bor på 
landsbygden vill inte 
flytta därifrån. Man 
brukar säga att det 
bara är 10  procent som 
är på väg och 90 pro-
cent säger att de vill bo 
kvar där de bor.”

Josefina Heed arbetar med landsbygds-
frågor i organisationen Hela Sverige 
ska leva. Hon är utbildad agronom inom 
landsbygdsutveckling och har en master i 
miljöhistoria. 
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N
är land-stadfrågorna kommer på bordet är det 
ofta i just diffusa ordalag. Det Charlotta Mel-
lander efterfrågar är en politisk tydlighet och 
transparens som ger medborgarna möjlig-
het att veta vad man kan förvänta sig av den 

offentliga servicen på olika platser i landet och vad det 
får kosta.

– Det finns egentligen inte någon självklar lösning. All-
ting beror på vad man tycker att pengar ska gå till, för 
våra resurser är inte oändliga och lägger vi mer på ett 
ställe så innebär det mindre till ett annat ställe. Ska man 
därför satsa mer där det bor fler människor som kan ta 
del av servicen, eller bör man satsa där det bor så pass 

få att ingen marknadslösning någonsin kommer att lösa 
utmaningarna? 

– Politikerna borde ta fram en lägstastandard, exem-
pelvis hur långt det bör vara till en vårdcentral, hur långt 
barn ska ha till skolan som längst. 

Men ofta blir åtgärderna snarare reaktiva än proak-
tiva: ett fokus på att säkra eller rädda jobb när en indu-
stri lägger ner, menar Charlotta Mellander. Orsakerna till 
varför det ser ut som det gör, att fler lämnar en ort än som 
flyttar in, berörs mer sällan politiskt. Det gäller också 
de demografiska följderna av det. Det blir som en dubbel 
ond spiral där man tappar befolkning över tid och där-
med också köpkraft på platsen. Det innebär service som 

TEXT: FREDRIK HIELSCHER
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minskar och försvinner, bussar som 
inte går med samma frekvens och ett 
bilberoende som ökar.

– För Stockholm och de andra stor-
städerna är problemen helt andra, 
men det är viktigt att komma ihåg att 
städernas utmaningar också är omfat-
tande och inte ska förringas på något 
sätt.

Och skillnaderna mellan stad och 
land fortsätter att växa, regional-
stöd, utjämning och utlokalisering 
till trots.

ÄVEN OM STOCKHOLMSREGIONEN 
står för omkring en fjärdedel av arbets-
marknaden är det ändå en betydande 
del av befolkningen i landet som bor 
utanför en tätort, ungefär en tiondel av 
den totala befolkningen.

– Det är den största minoritetsgrup-
pen i landet, säger Charlotta Mellan-
der. 

– Och denna grupp har också för-
väntningar på ser-
vice. De är med och 
betalar skatt – mer 
per intjänad krona 
jämfört med perso-
ner som bor i stä-
derna – så de har för-
väntningar på att få 
någonting tillbaka.

Många känner en 
misstro mot ”etablis-
semanget”. Det i sin 
tur har spätt på pola-
riseringen mellan 
stad och land.

–Det finns en miss-
tro från landsbygdens håll att Stock-
holm vill dem väl, och inte sällan lyfts 
argumentet att det är Stockholm som 
”tar värdena från våra naturresurser”.

DE FLESTA SOM flyttar är i åldrarna 
18-35. De har inte hunnit rota sig och 
skaffa hus och barn, påpekar Charlotta 
Mellander. En del av dessa som kommit 
från en mindre plats flyttar tillbaka. 
Men långt ifrån alla. 

– Tittar man på den stora massan 
så är det fler som flyttar mot en urban 
miljö än till mindre kommuner på 
långt avstånd från en större stad. Det 
är absolut inte alla som vill flytta till 
Stockholm, men tillräckligt många 
för att det ska påverka Stockholms 
utveckling i positiv riktning. 

Att säkra den offentliga servicen i 
hela landet innebär stora kostnader 
– vilket innebär att det skulle finnas 

mindre resurser till andra saker. Men 
den aspekten är det få beslutsfattare 
som tar upp i debatter, tal eller artiklar. 
Däremot återkommer alltså ständigt 
detta att ”hela Sverige ska leva”. 

Men vad betyder det egentligen?
–Ja, varför håller de fast vid flos-

keln? Det vore politiskt självmord att 
inte säga att hela Sverige ska leva. Men 
hela Sverige lever inte, säger Charlotta 
Mellander.

–Avståndet mellan ord och upplevd 
verklighet bidrar säkert till distan-
seringen mellan stad och landsbygd 
– där de senare känner sig svikna av 
politikerna.

MEN HUR ÄR DET då med digitalisering-
en? Kan den bidra till en förändring? 

Frågor om framtidens bostäder och 
arbetsplatser har under coronakrisen 
aktualiserats med all önskvärd tyd-
lighet. Videokonferenserna möjlig-

gör hemarbete i större 
utsträckning och för 
vissa jobb spelar därför 
bostadsorten mindre 
roll än tidigare, lyder 
argumentet. 

Det går alltså enligt 
den logiken lika bra 
att arbeta i Karesu-
ando som i New York 
eller Stockholm. Det 
skulle innebära att fler 
skulle kunna rata sta-
den till förmån för ett 
lantligare liv och därtill 
spara pengar på mins-

kade levnadskostnader. Men Char-
lotta Mellander tror inte att digitali-
seringen kommer att innebära några 
radikala omflyttningsmönster eller 
att den kommer att stoppa urbanise-
ringen: det är i själva verket bekanta 
argument vid teknikskiften.

– TILLGÅNG TILL DIGITALA lösningar 
finns även i staden – som dessutom 
fortfarande erbjuder en typ av livs-
stil som tycks vara attraktiv för 
18-35-åringar, de som främst flyttar 
omkring, säger hon.

– Det finns ingen teknik som tycks 
vara en fullgod ersättare för att träffas. 
Det är nog i många fall en second best 
solution. Dreamhack är ett bra exem-
pel på det. Där samlas 5 000 personer 
som tycker att det kul att ses och spela 
sida vid sida, trots att det tekniskt går 
lika bra att göra online. u

”Politikerna borde 
ta fram en lägsta-
standard, exem-
pelvis hur långt 
det bör vara till en 
vårdcentral, hur 
långt barn ska ha 
till skolan som 
längst.”

”Hela Sverige 
lever inte” Bilen

Att det ska kunna kosta olika att ha bil i eller ut-
anför tätorterna har diskuterats i flera samman-
hang. IVL Miljöinsitutet analyserade ett alternativ 
till differentierad vägskatt utifrån geografi i en 
rapport från 2020. 

På landsbygden tas ingen vägskatt ut alls, en 
lägre nivå tas ut på större vägar och i mindre 
tätorter och en högre vägskatt i storstäderna. 

Skolan
Att få tag på behöriga lärare är ett särskilt stort 
problem för skolor på landsbygden. Fjärrun-
dervisning, andra krav på behörighet och olika 
former av ekonomiska incitament är några för-
slag som har diskuterats för att locka fler lärare. 
Lärarnas Riksförbund var till exempel kritiska till 
att regeringen inte sköt till extrapengar till skolan 
i det så kallade ”landsbygdspaket” om 800 miljo-
ner kronor som presenterades 2019.

Strandskyddet
Utredaren Catharina Håkansson Boman har 
lagt fram förslag som innebär att strandskyddet 
ska kunna upphävas på vissa håll – exempelvis 
i landsbygdsområden – och stärkas i områden 
där exempelvis exploateringsgraden är hög och 
efterfrågan på byggmark är stor

Förslaget är att det är kommunerna som ska 
ha ansvaret för att utreda vilka områden som 
kan komma i fråga för att upphäva strandskyd-
det.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid 
Handelshögskolan i Jönköping och expert på urbanise-
ring och regional utveckling, 
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Hela Sverige ska leva är ett uttryck som riksdagspartierna använder i någon 
form när de formulerar sin landsbygdspolitik. 
     Men Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögsko-
lan i Jönköping och expert på urbanisering och regional utveckling, är kritisk 
till begreppet. 
– Hela landet lever inte, säger hon.
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H
an har sedan många år 
undersökt hur cyklingen 
och de aktiva transporterna 
kan skapa mer välmående 
och spara liv. En nyckel är att 

kartlägga möjligheterna, och då gäller 
det att mäta avstånd.

– Det finns många potentiella mål-
punkter i cyklingen, men arbetsre-
sorna är det klassiska sättet att räkna. 
Det normala är att vi arbetar 40 tim-
mar i veckan och pendlar fem dagar i 
veckan. Så där finns regelbundenhe-
ten. 

Men i och med coronapandemin och 
den efterföljande kickstarten för digi-
taliseringen är det inte längre lika 
självklart hur det blir i framtiden.

– DET SKAKAR om en hel del i de givna 
synsätten, exempelvis det här med 
stämpeluret och att inte lita på att du 
arbetar till exempel. Mycket är under 
potentiell omprövning, säger Peter 
Schantz.

Avståndsrelationerna mellan olika 
målpunkter blir generellt större ju 
större städerna är – och störst är de 

TEXT: FREDRIK HIELSCHER
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Professorns
recept för en aktivare landsbygd

Frågor om folkhälsa, vardagsmotion och aktiva transporter har blivit en allt 
viktigare del av utformningen av våra gestaltade miljöer. 
     Men medan problemfokus ofta ligger på städerna har det varit desto tystare 
om vad som kan göras på landsbygden. 

– Det här är verkligen en knepig utveckling, säger Peter Schantz, professor
i humanbiologi och verksam inom temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm.

”Det skakar om en 
hel del i de givna 
synsätten, exem-
pelvis det här med 
stämpeluret och 
att inte lita på att 
du arbetar till ex-
empel. Mycket är 
under potentiell 
omprövning”

därför i storstäderna. På mindre orter 
kan därför cykelpendlingen ofta bli 
mer görlig än i storstäderna.

MEN PÅ LANDSBYGDEN är avstånden 
ibland långa: till och från arbetsplatser, 
till service och butiker, mellan orter. 
Där är de boende också hänvisade till en 
infrastruktur som i allt större utsträck-
ning har byggts för bilisternas säker-
het och framkomlighet, menar Peter 
Schantz. Det gäller inte minst de mötes-
fria vägarna – också kallade 2+1-vägarna 
– som i allt utom lag gjort det svårt eller 

i princip omöjligt att ta sig fram på ett 
vettigt sätt om du går eller cyklar.

– Gudskelov så finns det exempel där 
cyklisterna är kompenserade vid sidan 
av vägarna, annars 
blir det jätteknepigt. 
Men det borde vara 
förbjudet att exklu-
dera cykeln. Förr var 

det horder av männ-
iskor på lands-
vägarna, och 
det gäller också 
i staden, då en 
stor andel cyk-
lade, säger han.

– Nollvisio-
nen har fått 
genomslag och 
ändrat fokus i 
grunden.

Men det är inte bara rörlig-
heten som ger hälsoeffekt, 
utan också minskade partikel-
utsläpp till följd av minskad 

bilism, liksom möjligheterna 
att skapa attraktivare boende-

miljöer oavsett om du bor i stad, i 
mindre ort eller på landet.
– Många uppfattar nog inte vid-

den av detta, vilken potentiell game 
changer cykeln är. Men det kräver 
cykelbanor, annars blir det ingen 
förändring. Man skulle behöva en 
rejäl översyn kring normerna och 
arbetat med infrastrukturen.

Peter Schantz tror att elcykeln 
innebär en stor möjlighet för fler 
grupper att upptäcka och använda 
cykeln mer och på längre sträckor.

Men det räcker inte att bara 
bygga cykelbanor. De måste kännas 

premium för att de ska locka fler: det 
ska vara njutbart att cykla, menar 
han. Och njutbart innebär vackra, 
gröna miljöer där cyklisten slip-
per buller, utsläpp och helst 

också att se trafiken. I dag är cykelba-
norna bihang till statliga vägar vilket 
omöjliggör just detta.

– Det går inte uppfylla en känsla av 
välbefinnande på en 
cykelbana precis dikt an 
en motorväg. Om det nu 
finns någon cykelbana 
överhuvudtaget.

En annan viktig pus-
selbit är kombinations-
resorna – att kunna ta 
med sig cykeln i kollek-
tivtrafiken. Det i sin tur 
kan ge effekter på sådant 
som cykelturism och 
lokal näringsverksam-
het. 

Du nämner elcykeln 
som en game changer. 

Samtidigt har elektrifieringen genere-
rat en uppsjö av färdmedel på markna-
den som inte ger hälsoeffekterna men 
som löser en massa ytproblem i gatu-
rummet. Hur ser du på exempelvis 
elsparkcyklarna och hur de passar in i 
diskussionen om aktiva transporter?

– Diskussionen riskerar att störa 
fokus på de viktiga sakerna. Man kan 
tappa i fysisk aktivitet men det kan 
vara ett komplement om fordonsflot-
tan ska bli fossilfri. Bilen är en tung 
struktur som kräver energi. Och om 
den elektrifieras så kommer det att höja 
elpriserna. Så det finns all anledning 
att gå över till så många lätta fordon 
som möjligt, säger Peter Schantz som 
tycker att för få pratar om storleksord-
ningarna:

– Det krävs en enorm energimängd 
för att en SUV som väger 2,5 ton ska ta 
sig över varje höjd. Det är helt otroligt! 
Alternativet är en cykel som väger 12-15 
kilo. u

Det finns flera exempel på 
hur mobiliteten på landsbyg-
den kan gynnas av den ökade 
digitaliseringen. Här är några 
exempel som tas upp i en 
rapport av trafikutskottets 
arbetsgrupp för forsknings- 
och framtidsfrågor som publi-
cerades i fjol.

Kollektivtrafiken. Traditionell 
kollektivtrafik på landsbygder 
dras med större kostnader jäm-
fört med platser med ett större 

resenärsunderlag. Flera regi-
oner har därför olika typer av 
anropsstyrd trafik där resenärs-
underlaget är mindre och tätare 
turer längs”starka stråk” där 
resenärsunderlaget är större.

Digitalisering och transport.
Digitalisering är en viktig möjlig-
görare för ökad tillgänglighet 
på landsbygder eftersom det 
kan medföra en förbättring av 
befintliga mobilitetslösningar, 
såsom samåkning och bilpooler, 

men är även en förutsättning 
för utvecklingen av nya innova-
tiva mobilitetstjänster.

Digitala lösningar i form av 
appar utvecklas och används 
exempelvis allt mer inom kol-
lektivtrafiken och möjliggör en 
ny typ av kollektivtrafik.

Självkörande fordon. Automa-
tisering av fordonsflottan har 
potential att bidra till en rad för-
bättringar av transportsyste-
met. De tester som har gjorts på 

landsbygd och med mer utma-
nande förhållanden visar däre-
mot att helt eller nästan helt 
automatiserad trafik i dag inte 
går att införa i blandad trafik på 
allmän väg. Bland annat måste 
vägstandarden vara tillräck-
ligt hög.

Självkörande små bussar 
spås möjliggöra besparingar på 
förarkostnaden och introduk-
tionen av nya tjänster inom kol-
lektivtrafiken, exempelvis som 
matarbussar som samlar upp 

resenärer från små vägar till 
större, mer trafikerade, vägar.

Elbil. Elbilar kan innebära flera 
fördelar för boende på lands-
bygder: minskad körkostnad 
och att beroendet av bensinsta-
tion upphör. Utöver elektricitet 
finns även andra hållbara driv-
medelsalternativ.

Elcykel. Även elektrifiering av 
cykeln som transportmedel ger 
ökade möjligheter på lands-

bygden. Elcykeln gör att fler 
kan klara av att cykla längre 
sträckor och möjliggör därige-
nom fler fossilfria transporter 
för dagligt resande till och från 
arbete eller utbildning, särskilt 
i södra Sverige som har mil-
dare vintrar. Elcykel kan använ-
das för hela resan eller som en 
del av resa, exempelvis cykel till 
och från en knutpunkt för byte 
av transportmedel. Detta för-
utsätter att det finns ordentlig 
cykelinfrastruktur. 

Elektrifiering av flyget.  
Eldrivna flygplan är ytterligare 
en framtida möjlighet, särskilt 
för mindre plan och på kor-
tare sträckor, om batterikapa-
citeten kan utvecklas. Det öpp-
nar för ett hållbart och smidigt 
transportsätt till och från lands-
bygder. 

Logistik. Samordning av trans-
porter till en punkt, eller mellan 
person- och godstransporter, 
kan förbättra servicen utan att 
boende på landsbygder behöver 
resa långa sträckor. Långt fram-
skridna tester görs även av drö-
nare för leveranser inom hälso- 
och sjukvård men även inom 
andra områden.
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D
irektiven och målsättningarna 
gäller dock fortfarande, med det 
främsta målet att samordna och 
sprida kunskap och best prac-
tice för att främja folkhälsa i hela 

landet.
– Jag tror att vårt största bidrag är just att 

vara nationella samordnare för fysisk akti-
vitet.  Sverige är ett land där demokratin 
också bygger på självständighet – när det 
gäller civilsamhälle, regio-
ner och kommuner, säger 
Per Nilsson.

– Det är bra och frigör 
kraft, variationsmöjlig-
heter och nyanser. Men 
utmaningen är just sam-
ordning i självständighe-
ten, så att det blir en verk-
lig kraftsamling istället 
för att alla uppfinner hjul 
på nytt.

Samordningen handlar 
inte om att bedriva idrott 
– utan om det bredare per-
spektivet folkhälsa.

– WHO har formulerat sina riktlinjer 
efter devisen ”varje rörelse räknas”. Det 
kanske låter som en klyscha men är en bra 
devis att leva efter, och ger en medveten-
het om att all fysisk aktivitet är bra. Målen 
som sätts upp kan vara långt borta från det 
liv som du lever och kanske uppfattas som 
onåbara.

EN DEL I detta är att lyfta goda exempel. Och 
då kan både landsbygden och staden tjäna 
som exempel på det som fungerar bra men 
också sådant som visat sig fungera sämre.

– Det finns mycket vinna på att se det på 
det sättet, alltså hur landsbygden skiljer 

sig från storstadskontexten och vad 
som fungerar bra i respektive sam-
manhang.

Den andra delen är att mobili-
sera alla de samhällsaktörer som 
kan verka för ökad fysisk aktivi-
tet. Det gäller inte minst inom sam-
hällsbyggnadssektorn och utformningen 
av den fysiska miljön.

– Ibland blir det lite enkelt en fråga om 
individens levnadsvanor, 
men vi vet hur betydelse-
full den fysiska miljön är 
liksom andra faktorer som 
social bakgrund, utbild-
ning och andra struktu-
rella faktorer, säger han.

I kommitténs arbete 
fanns inledningsvis en 
grupp som bland annat 
intresserade sig för stads-
planering.

– Mitt önskemål till dem 
var just att utifrån deras 
erfarenhet beskriva hur en 
idealisk process som inklu-

derar fysisk aktivitet skulle se ut, så att 
detta inte kommer som inslängd jäst när 
degen är klar.

I STORSTADEN ÄR det ett uppenbart pro-
blem att möjligheterna till fysisk aktivitet 
byggs bort, att städerna blir trängre med 
mindre grönytor, säger han.

När det byggs nya stadsdelar bör också 
möjligheterna till både organiserad och 
spontanrörelse finns med i planeringen.

När det gäller anläggningar och loka-
ler så ser Per Nilsson att landsbygden har 
en viss fördel vad gäller tillgänglighet. Och 
rent generellt tror han att det kan finnas en 

poäng i att ytorna går att använda på olika 
sätt och för olika ändamål – en fotbollsplan 
blir också en skridskoyta som det också 
kan spelas basket och andra bollsporter på. 

En grundläggande utgångspunkt är män-
niskors liv. Hemmet, familjen, vänkretsen, 
jobbet, skolan, fritidsaktiviteterna.

De samhällsekonomiska vinsterna med 
ökad fysisk aktivitet är därför ett tungt och 
drivande argument att få till förändringar.

Hur tar utredningen in det som har hänt 
under coronakrisen? 
Per Nilsson ser två parallella tendenser: Å 
ena sidan ett stort ökat intresse för frilufts-
aktiviteter och att vissa grupper börjat pro-
menera i större utsträckning, å andra sidan 
en mer stillasittande befolkning som inte 
ens får kicken av att resa på sig för att ta sig 
till busshållplatsen för att ta sig till jobbet.

– Det finns en rad forskningsprojekt på 
GIH som tangerar det här just nu, säger 
han.

– Det jag ändå hoppas att den här situa-
tionen ska medföra är att vi på ett väldigt 
smärtsamt sätt har fått upp ögonen för 
olika typer av pandemier: den nutida som 
gör oss sjuka och leder till stora antal bort-
gångna människor, men också för de lång-
samma pandemier som har pågått i årtion-
den och som drabbar vårt fysiska och psy-
kiska mående hårt och som inte har getts 
de kraftfulla insatser och den dignitet som 
vi nu ser har satts in. u
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Hälsogeneralen Pandemin ger nya vanor
sätter Sverige i rörelse
Per Nilsson är regeringens nya samordnare för 
främjandet av ökad fysisk aktivitet – ett uppdrag han 
ärvde efter att Johan Holmsäter fick sluta i höstas. 

– Det blir en liten omstart i utredningen där jag till-
sammans med Carolin Waltheim på fotbollförbundet 
jobbar vidare, säger han.

Pandemin har kastat om och förstärkt många av våra vanor. 
Distans arbetet har fått en rejäl skjuts, e-handeln med varor har 
exploderat – och butiksdöden befaras grassera i dess kölvatten. 

”När det gäller 
arbetslivet kan 
man önska att 
arbetsgivarna 
kan skapa möjlig-
het kunna röra 
på sig under eller 
i anslutning till 
arbetsdagen. ”

”Kanske kan vi 
tänka om och se 
nya möjligheter 
som i och för sig 
kan leda till nya 
problem.”

Eva Thulin, professor i kulturgeografi vid 
Göteborgs universitet                

F
ör Eva Thulin, professor i kultur-
geografi vid Göteborgs universi-
tet, innebär omställningen en rejäl 
utmaning inte minst för forsk-
ningen.

– Det här är något helt nytt, och vi har 
tvingats in i den här situationen under en 
lång period nu. Det har tvingat oss att prova 
på att organisera oss på ett annat sätt, och 
kanske kan vi tänka om och se nya möjlig-
heter som i och för sig kan leda till nya pro-
blem, säger hon.

–MEN ALLT DET här är bara spekulationer. 
Hur det blir är det ingen som vet.

De forskningsområden hon menar kom-
mer att vara mest angelägna för exempel-
vis kulturgeografin att ta itu med är sådant 
som har med distansarbetet att göra, hur 
och var vi bor, arbetar och 
reser. Alltså hur vi organi-
serar våra städer och sam-
hällen. Men också hur detta 
påverkar förhållandet mellan 
familjeliv och arbetsliv, fritid 
och jobb.

– Allt detta sätts i ett nytt 
ljus. Och om det fortsät-
ter som det gör nu så har 
det skett en verklig tyngd-
punktsförskjutning till hem-
met och bort från kontoret, dit man snarare 
gör utflykter.

ETT ANNAT INTRESSANT forskningsfokus 
handlar om förändrad tidsanvändning: att 
vi lägger mer av vår tid framför skärmarna, 
och mindre tid till att träffas fysiskt.

– Det innebär ju också att vi blir mer stil-
lasittande. Det är tendenser som vi har 
stött på tidigare, bland unga och lite äldre. 
Men det kan ju också bli en motreaktion 
mot det också.

Var vi jobbar blir alltså mindre viktigt, 
och innebär därmed att vi inte behöver resa 
lika mycket och långt, menar Eva Thulin.

– Vi pressas ut i hemmakontoren, och 
ibland handlar det om ofrivilligt distans-
arbete. 

FÖRHOPPNINGAR OM EN mer levande lands-
bygd tack vare distansarbetet och digitalise-
ringen har också diskuterats.

– Det är en diskussion som har pågått i 
evigheter, men som inte realiserats, eller i 
mycket begränsad utsträckning. Men om 
distansarbetet pågår under en väldigt lång 
tid så kan det så klart bli en snabb ökning 
när det gäller detta, säger hon och poängte-
rar att det i nuläget bara handlar om hypo-
teser och idéer.

Större städer och centrum har alltid haft 
en stark dragningskraft, vilket gör dem 
mindre känsliga för utmaningarna från 
e-handeln. I mindre städer och orter är 

situationen en annan, men 
det bygger också på att det 
finns fungerande system 
som kan leverera varor till 
folk, exempelvis platser 
för paketupphämtning.

Distanshandeln kan 
driva på den logistiska 
utvecklingen i ännu högre 
utsträckning.

– Då är det intressant 
att fråga sig om man kan 

göra det här hållbart. Vi kanske inte behö-
ver köpa så många saker. Det man har sett 
är också att konsumtionen blir mer digi-
tal. Vissa saker har ökat, sådant för att fixa 
hemma och byggmaterial, medan kläder 
har tappat väldigt mycket.

Eva Thulin menar också att pandemin 
kan fungera som accelerator för tendenser 
som vi har sett tidigare. 

– Vi handlade mer och mer på nätet redan 
tidigare och nu förstärks det ännu mer. Det 
gäller allt från digital underhållning och 
sociala kontakter.

Ett annat scenario är att vi efter vacci-
neringarna får en pandemibacklash där 

våra nuvarande mönster blir en parentes. 
Likaså kan det också löpa flera parallella 
utvecklingslinjer på olika håll: vissa grup-
per kan bibehålla mönstren med hemar-
bete och mindre IRL-tid, medan andra får 
ett större fokus på det fysiska mötet och att 
snabbt återgå till det som tidigare var.

– PERSONLIGEN TYCKER jag att det har varit 
avstressande att jobba hemma. Det är lättare 
att få ihop tiden. Men det är lätt att bli stil-
lasittande, och sedan saknar jag arbetskam-
raterna. Även om det funkar bra med de 
digitala verktygen, så är det en viss typ av 
möten som inte går att ersätta fullt ut.

Utifrån allt det här: Hur bygger vi då fram-
tidens samhällen?

–Det ska bli jätteintressant att följa den 
utvecklingen. Vi kanske inte kan gå vidare 
utan att ta det här med klimatet på större 
allvar? u
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Kajsa Hessel är beteendevetaren som hamnade i byggbranschen av en slump – och 
hittade hem.  
     Hon har nått stora framgångar som chef i flera tunga bolag och som ordförande i 
Byggcheferna har hon tagit nya steg i kampen mot exkluderande kulturer i sektorn. 
I fjol tilldelades hon utmärkelsen Årets samhällsbyggare och den 1 april börjar hon 
nya jobbet som vd i Svensk byggtjänst.

D
et finns överhuvudtaget 
ingen plan i mitt liv.

Det är en mening som Kajsa 
Hessel flera gånger påminner 
mig om under vårt samtal, 

nästan som ett slags verbalt armnyp 
för att hålla rätt på perspektiven.

Kanske har det också något med 
Kajsa Hessels bakgrund att göra: hon är 
varken ingenjör eller ekonom, som är 
den vanligare bakgrunden i byggbran-
schen. 

– Jätteintresserad av människor, vad 
vi gör och hur vi beter oss, varför vi gör 
olika – kort sagt är jag intresserad av 
alla aspekter av människan. Och jag 
har lätt att tycka om folk, lite väl lätt 
kanske, säger hon.

RÅDET ”FRÅN KLOKA människor i 
omgivningen” blev att läsa beteendeve-
tenskap, ett råd som hon tog fasta på.

– Jag vet inte om jag skulle mäkta 
med att bli klinisk psykolog, att männ-
iskor med djupa problem skulle 
påverka mig alltför negativt. Men en 
personalavdelning kanske var någon-
ting? 

Efter tre år på Göteborgs universi-
tet landade hon i den bubblande rekry-
teringsbranschen. Detta var i en tid 
då Arbetsförmedlingens monopol var 

satt i gungning och sådana som Poolia 
och Manpower sköt in sig som hand-
lingskraftiga alternativ på arbets-
marknaden. Kajsa Hessel hamnade i 
det nystartade Sale Search, ett renod-
lat headhuntingföretag inom sälj och 
marknad. 

– Rekryteringsbolagen växte så det 
knakade och samtidigt kom hela den 
här första internetboomen med Bred-
bandsbolaget, Framtidsfabriken och 
allt det som hände då, säger hon.

Inom mindre än ett år var hon chef, 
och ledde den nordiska utvecklingsav-
delningen i bolaget. 

– I chefsuppdraget ledde jag en del av 
verksamheten och var med och öpp-
nade kontor på olika platser. Och på den 
vägen har jag gått vidare: att chefa och 
leda bolag som vill växa genom männ-
iskor – det har blivit den röda tråden i 
mitt yrkesliv, säger hon.

MEN INTRESSET FÖR kommunikation 
och det skrivna ordet behövde mättas. 
Hon närde en dröm om att bli redaktör 
och hjälpa författare att få ordning på 
texter och vad de ville ha sagt. Chansen 
kom genom en tjänst på det globala 
publishinghuset Thomson (som senare 
köpte upp nyhetsbyrån Reuters), där hon 
började som redaktör inom området HR. 

– Men det var alldeles för ensamt 
och jag hade för lite att göra. Det kan-
ske var för att jag inte var så noggrann 
som man som redaktör förväntas 
vara, säger hon.

ISTÄLLET GLED HON över till nya 
uppdrag i koncernen, med affärsut-
veckling och senare också som säljchef 
i Sverige. När de delar av det svenska 
bolaget som Kajsa Hessel ansvarade för 
såldes till finska Talentum, blev hon 
Thomson Reuters Sverigechef inom 
avdelningen professional.

Oplanerat, visst. Men spikrakt 
framåt, och hela tiden uppåt. Men var-
för nöja sig med det? 

– Jag hade en 40-årskris kan man 
säga, berättar Kajsa Hessel om det 
omvälvande mötet med designern 
Marielle Kerber som då hade startat 
sitt eget klädmärke.

Med hållbarhet som grundidé – både 
socialt, klimat- och materialmässigt 
– fanns det ingen tvekan om att det 
skulle bli en framgång, tänkte Kajsa 
Hessel.

– Det var så himla inspirerande, 
så jag tog familjens besparingar och 
investerade i hennes startup. Jag 
tänkte: Hur svårt kan det vara med en 
så briljant idé?

Varför passar just du så bra i bygg-
branschen?

– Jag tror att jag kom in i en tid när 
den här typen av frågor uppvärdera-
des och fler lyckades tänka i fler banor 
än bara teknik, juridik och ekonomi 
för att nå den utveckling och föränd-
ringstakt som behövs, säger hon.

– Det är tack vare modiga ledare i 
vår bransch – Rune Thyselius exem-
pelvis som vågade göra mig till vd i ett 
projektledningsföretag. Det är inte 
alla som hade vågat det.

SAMMA SAK INOM Byggcheferna, ett 
fantastiskt roligt uppdrag som de 
vågade öppna upp för en sådan som 
jag. Det är mod.

Öppenhet är också nyckeln till ett 
framgångsrikt lagarbete. 

– Om jag bara kan nå fram till männ-
iskor, så att de känner sig trygga i att 

KLÄDERNA PRODUCERADES I Vietnam, 
men personalen arbetade med svenska 
villkor, 40 timmars arbetsvecka, alla 
försäkringar och anställningstrygghet. 
Kajsa Hessel tog hand om den kommer-
siella sidan av verksamheten, som att 
bygga nätverk av återförsäljare.

– Du förstår själv ju varthän det här 
barkar, säger hon.

Affärsutvecklingen gick för lång-
samt, frukten av verksamheten hade 
inte mognat så att det gick att livnära 
sig på den.

MEN DET VAR också i denna veva som 
slumpen slog till igen, denna gång i 
form av ett hisshaveri. När hissen kom 
igång hade hon bytt visitkort med två 
Barillarepresentanter och en viss Rune 
Thyselius. Den senare var ägare för en 
handfull bolag, bland annat Projektga-
ranti.

– När de behövde hitta en ny vd så 
ringde han mig och försäkrade mig om 
att jag var rätt person. 

Att det var ett kliv in i byggbran-
schen – som hon inte hade någon tidi-
gare erfarenhet fick inte Kajsa Hessel 
att tveka.

– Det blir ett äventyr, tänkte jag.

Hur var det att ta klivet från mode- 
till byggbranschen?

– Otroligt roligt och långt över för-
väntningarna. Mötet med byggprojekt-
ledare med oerhört avancerade upp-
drag var stimulerande.

Sedan dess har hon hållit sig inom  
– och fördjupat sig i – samhällsbygg-
nadssektorn och byggbranschen. Den 
kanske största fjädern i hatten där är 
ordförandeskapet i byggcheferna – 
Ledarnas branschförening inom sam-
hällsbyggnad.
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Hon hittade hem 
i byggbranschen
– Kajsa Hessel om den oväntade vägen till toppen

TEXT: FREDRIK HIELSCHER   FOTO: JOHANNES FR ANDSEN

”

http://www.samhallsbyggarna.org/bli-medlem/
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jag är på riktigt, menar det jag säger 
och bemödar mig att lyssna, då verkar 
det till ett bra klimat på arbetsplatsen, 
säger hon.

– Det är lätt att lägga armarna i kors 
och luta sig tillbaka istället för att bli 
framåtlutade och öppna upp. Det finns 
mycket osäkerhet inom ingenjörsmil-
jöerna, man är rädd för att blottas och 
bli påkommen: ”Det här borde jag veta.” 
Men sådär håller alla på. Och om jag 
kan få alla att förstå det så kan jag ta 
udden av den känslan, och allas axlar 
åker ner.

Det många förknippar Kajsa Hessel 
med är i rollen som ordförande i Bygg-
cheferna. Men något sådant uppdrag 
fanns inte i tankarna när hon först gick 
med i moderorganisationen Ledarna. 
Men det fanns i Byggchefernas sty-
relse. De såg i Kajsa Hessel en driven 
och kompetent medlem och tillika 
chef. Dåvarande ordföranden i Bygg-
cheferna hette Lars Bergqvist, och var 
den som bjöd in Hessel som adjunge-
rad medlem i styrelsen med ett särskilt 
ansvar för kommunikationsfrågor.

– Jag tänkte först att ”här kommer 

machokulturen in”. Han pratade hela 
tiden och sa att ”det här blir bra”, säger 
Kajsa Hessel.

MEN FARHÅGORNA KOM snart på skam. 
Bergqvist hade oförtrutet lett Bygg-
cheferna i nära 30 år och var drivande 
i jämställdhets- och mångfaldsfrågor i 
sektorn. Det var också under hans led-
ning som organisationen tillsammans 
med fackförbundet Byggnads började ta 
tag i frågor om ”machokulturen” inom 
branschen. 

”Machokulturen inom byggbran-
schen är mitt fel”, skrev Bergqvist 2016. 

Samma år presenterade valbered-
ningen Hessel som sitt förslag på ny 
ordförande. Kajsa Hessel tog över ord-
förandeskapet i Byggcheferna efter 
Lars Bergqvist på stämman hösten 
2017. Några månader senare kom det 
”oväntade och tragiska” beskedet att 
han hastigt avlidit.

– Han dog i steget, det blir jättetomt 
nu, sade Kajsa Hessel till Byggindu-
strin då.

– Jag försöker axla hans arv så gott 
jag kan till hans minne, säger hon i dag.

Vad hade du själv för bild av bygg-
branschen?

– När jag är ute och föreläser säger 
jag att: Tänk om någon syo-konsulent 
skulle tipsat mig om byggbranschen, 
som ju passar mig så bra? Det fanns 
inte på kartan då.

Att tackla kulturerna är, menar 
Kajsa Hessel, ett sätt att angripa pro-
blemet från en annan ände än vad som 
tidigare gjorts.

– Att plocka in kvinnor och personer 
med utländsk bakgrund och sedan för-
vånas över att de inte trivs, det är att 
börja i fel ände. Vi försöker trumma in 
att roten till problemet är den här ute-
stängande kulturen, säger hon.

DET HANDLAR OM den psykosociala 
arbetsmiljön, med sexuella trakas-
serier och diskriminerande skämt, om 
den fysiska arbetsmiljön, med olyckor 
och skador, samt om korruption och 
mutor, till vilket en machokultur är en 
bidragande orsak.

– Allt detta gör att man missar de 
bästa. Man kan ha bolag med den bästa 
affärsidén, men inte få de bästa talang-

erna genom dörren om folk fortsätter 
dö på jobbet, säger Kajsa Hessel. 

Vilka är det då branschen missar?
– Jag tänker på handelsstudenterna 

till exempel. De borde välja att komma 
till oss istället för att gå till finans- och 
it-bolagen. Det är ändå här pengarna 
finns, och det är här de framtida håll-
bara lösningarna skapas, det är här 
som samhället där vi bor byggs. Det är 
vi som ser till att vi har tak över huvu-
det och rinnande vatten i kranarna.

Och eftersom branschen är projekt-
driven, blir branschen också en smält-
degel där medarbetare i alla bolag möts 
och interagerar.

– Att sopa rent framför egen dörr 
räcker inte även om det är en mycket 
bra början. Det är en branschövergri-
pande fråga också på beställarsidan 
och vi behöver en kritisk massa för att 
det ska ge effekt.

DET SENASTE TILLSKOTTET i det 
arbetet är det ”machoindex” som mäter 
förekomsten av dessa strukturer inom 
sektorn. Genom kartläggningen kan 

också åtgärder och beteendeföränd-
ringar följas och utvärderas.

– Vi ville hitta ett sätt att regelbun-
det mäta detta på. Därför redovisar vi 
också metoden för att så många som 
möjligt ska kunna göra samma mät-
ningar, säger hon.

Vad är din egen erfarenhet av macho-
kulturen?

– Det är klart att jag har mött den, 
men i mindre utsträckning än om jag 
hade börjat på en lägre nivå i en orga-
nisation. Man måste komma ihåg att 
jag kom in branschen med titeln vd på 
visitkortet med både makt och man-
dat. Men trots det har jag utsatts för 
mycket härskartekniker genom åren.

– Det jag tycker jag möter är en hel 
del av den omedvetna utestängningen: 
”Så här är det lilla gumman”, eller 
kvinnor är si och muslimer är så.

–Jag tror att det ofta är så att killarna 
inte har fått feedback på vad som är ett 
oacceptabelt beteende. Det är så man 
umgås, och det tar en stund in i sam-
talet innan polletten trillar ner. Det 
handlar inte om illvilja, utan sådana 
kulturer är ofta omedvetna.

Nu går Kajsa Hessel från rollen som 
regionchef inom installation på Sweco 
till vd-posten i AB Svensk Byggtjänst. 
Hur kommer uppdragen att skilja sig 
åt?

– Det är klart att de kommer att vara 
en del skillnader. Men i grunden hand-
lar det om liknande saker, att ta fram 
tjänster och att ta tillvara på männ-
iskor och deras kompetens. Och i båda 
jobben handlar det om byggtjänster, 
liksom digitala och fysiska produkter. 
Båda bolagen är kunskapsintensiva.

– Det finns ett stort behov av den här 
typen av samlande forum som sam-

Kajsa Hessel om att bli Årets samhällsbyggare
”Jag har faktiskt inte riktigt klarat av att ta in det helt 
och fullt. Det är så stort! En mäktig bekräftelse på att 
jag lyckats göra skillnad på ett sätt som har betydelse 
för många i den bransch jag älskar. Det ligger ett stort 
lagarbete bakom också förstås, Byggcheferna är en 
mycket handlingskraftig organisation.”

”Handelsstudenterna borde 
välja att komma till oss 
istället för att gå till finans- 
och it-bolagen. Det är ändå 
här pengarna finns.”

lar in, aggregerar och validerar kun-
skap. Det finns inte så många sådana 
och Svensk Byggtjänst är unikt också 
eftersom det ägs av många av bran-
schens bolag tillsammans, och är värl-
dens plattform för att driva på för digi-
talisering och hållbarhet i projekten.

Hur balanserar du uppdragen i Sweco 
och Byggcheferna?

– Det är något jag grunnar mycket på 
så att det inte ska kännas som att jag är 
otillräcklig på alla ställen. Det är tunga 
ansvar båda uppdragen. Jag försöker 
organisera mig till balans, och en halv 
dag i veckan jobbar jag med uppdrag i 
Byggcheferna. Tur att jag är van vid att 
tidrapportera. Det blir förstås en del 
kvälls- och helgarbete också.

Hur ser du på det nya vd-jobbet?
– Känslan är densamma som när 

man sitter och tittar på Hemnet och 
hittar något som man direkt känner 
är helt rätt. Det är som att flytta hem! 
Så känner jag med Svensk Byggtjänst. 
Jag kan inte hejda mig, så roligt ska det 
bli. u

Kajsa Hessel
Ålder: 48 år.
Familj: Två barn, två katter.
Bok: Ledarskapslitteratur av alla sorter.
Film: Alla romantiska komedier som utspelar 
sig i nutid i New York eller Paris.
Musik: Helst hip hop men jag är allätare så 
länge jag slipper jazz.
Intressen: Familjen, vännerna, böcker, net-
flix och träning (i den ordningen).
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I en debattartikel i DN den 21 juli 
2016 menar företrädare för reger-
ingen att Sverige är bäst i värl-
den på hållbar utveckling. Detta 
kanske kan stämma om vi enbart 

håller oss innanför Sveriges gränser. 
Enligt bland annat Naturvårdsverket 
uppstår dock en betydande del av Sveri-
ges koldioxidavtryck genom import av 
varor som bland annat har outsourcats 
så som textilprodukter. Andra exem-
pel på ”våra” klimatutsläpp sker genom 
importen av livsmedel. Det vill säga 
produktionsbaserade utsläpp i andra 
länder som enbart går till svensk kon-
sumtion. Sveriges officiella årliga sta-
tistik av utsläpp av växthusgaser inn-
anför våra gränser var år 2019 cirka 51 
miljoner ton koldioxidekvivalenter1).

De konsumtionsbaserade utsläp-
pen inkluderat det som sker både inn-
anför och utanför våra gränser för att 
tillfredsställa efterfrågan var år 2018 
cirka 82 miljoner ton koldioxidekviva-
lenter1. Per person och år var motsva-
rande utsläpp av växthusgaser i Sve-
rige cirka åtta ton koldioxidekvivalen-
ter. ”Våra indirekta utsläpp” i utveck-
lingsländerna ökar på grund av att de 
för sin industri i huvudsak använder 
smutsig kolkraft med stora utsläpp av 
växthusgaser och partiklar. Sverige 
har i sammanhanget en mycket låg 
självförsörjningsgrad av livsmedel på 
45 procent, vilket är lägst i Europa. Vi 
är med andra ord även helt beroende 
av import av livsmedel för att klara vår 
konsumtion. Sveriges 
totala utsläpp av växt-
husgaser är med andra 
ord betydligt högre än 
vad som redovisas i 
regeringens officiella 
statistik och måluppfölj-
ning som rapporteras till 
EU och FN.

Enligt Världsbanken 
var utsläppen per person 
år 2019 av växthusgaser 
innanför Sveriges terri-
toriella gränser 4,48 ton 
koldioxidekvivalenter. 
Som jämförelse är USA:s motsvarande 
utsläpp 15,52 ton, Nederländerna 9,92 
och Indien 1,73. En avgörande orsak till 
Sveriges lägre utsläpp är att elproduk-
tionen i Sverige helt domineras av fos-
silfri vattenkraft, vind- och kärnkraft 
och biobaserad kraftvärme.

Utopiskt mål
Med den snabbare globala uppvärm-
ningen flyttar sig klimatzonerna allt 
längre norrut med cirka fyra kilometer 
per år med nuvarande utsläppstakt. 
Att klara Parisavtalets mål med 1,5 gra-
der är sannolikt ouppnåeligt. Redan i 

dag har temperaturen i 
Stockholms klimatzon 
enligt SMHI ökat med 
1,1 grader enbart under 
en 30-årspriod. Sanno-
likt ligger en tempera-
turförändring för de 
nordiska länderna när-
mare tre grader eller 
mer inom detta sekel. 
Inträffar detta blir 
Stockholm lika varmt 
som Paris är i dag och 
Sundsvall lika varmt 
som Stockholm. Noter-

bart är att trots covid 19 med globalt 
nedstängda verksamheter så ökade 
koldioxidekvivalenter i atmosfären 
under 2020 med 2,20 miljondelar, ppm, 
jämfört med 2019. 

Noterbart är också att Sverige enligt 
WHO har ett genomsnittligt så kallat 

ekologiskt fotavtryck (EF) på 6,6 glo-
bala hektar och är därmed bland de 15 
länderna i världen med störst nega-
tiv fotavtryck per person. Indikatorn 
ekologiskt fotavtryck mäter männis-
kornas förbrukning av naturresur-
ser som invånarens genomsnitt i varje 
enskilt land. Enligt Naturvårdsverket 
har Sverige dessutom inte uppfyllt de 
uppsatta målen för biologisk mångfald 
till 2020 som klubbades av regeringen 
redan 1999.

Prioritera vissa bolag
Prioriteringar för att minska växthus-
gaser måste i första hand göras inom 
transporter och på de energikrävande 
industrierna såsom SSAB, Cementa, 
Preem, energibolag men även byggsek-
torn. Industrin släppte år 2019 ut totalt 
cirka 19 miljoner ton koldioxidekviva-
lenter och vägtrafiken 15 miljoner ton 
varav personbilstrafiken utgör cirka 10 
miljoner ton. Men även småskaliga pro-
duktionsenheter kommer att bli allt 
tydligare inslag i ett framtida försörj-
ningssystem. Framtida effektbehov 
och el-försörjning för framförallt södra 
Sverige är ett bekymmer som också 

EXPERTERNA

Textilfabrik i Kambodja. Foto: ILO Asia-Pacific. 

”Sveriges totala 
utsläpp av växt-
husgaser är med 
andra ord betyd-
ligt högre än vad 
som redovisas i 
regeringens offi-
ciella statistik”

Bäst i världen 
på hållbar 
utveckling?
För att få ett rättvisare mått på hållbar utveckling 
kan Sverige inte bara räkna med utsläppen inom 
landets gränser – utan också från indirekta utsläpp 
via exempelvis import och produktion i andra länder. 
Det skriver klimatstrategen Johnny Kellner i en 
artikel som nagelfar det svenska klimatarbetet.
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måste prioriteras speciellt när kärn-
kraften nu successivt håller på avveck-
las. Däremot har politiska populistiska 
frimärkslösningar som stöd till elcyk-
lar en helt marginell klimatbetydelse.

Klimatneutral – vad menas?
Allt fler bolag och organisationer strä-
var efter att bli klimatneutrala. För 
att nå dit måste det i första hand ske 
genom att minska de egna klimatut-
släppen och i andra hand genom att kli-
matkompensera. Hur stämmer egentli-
gen dessa värdeord som klimatneutral 
och klimatkompensation med verklig-
heten? 
All tillverkning av produkter och 
varor genererar utsläpp av växthus-
gaser, naturlagarna gäller alltid och 
går inte att runda. 
Med klimatkompen-
sation avses åtgär-
der som inte anslu-
ter till den egna verk-
samheten och som 
används för att balan-
sera företagets totala 
klimatredovisning. 
Ett viktigt nyckel-
begrepp vid klimat-
kompensation är så 
kallad additionali-
tet. Med detta menas 
att klimatnytta ska-
pas tack vare att den 
aktuella åtgärden 
genomförs utanför 
den egna verksam-
heten, vilken annars 
inte skulle utföras 
utan en efterfrågan 
av utsläppskrediter. I en studie av den 
amerikanska organisationen Institute 
for Applied Ecology, som granskat FN:s 
ramverk av utsläppskrediter, framkom 
att 85 procent av alla studerade projekt 
med klimatkompensation inom CDM2 
hade låg sannolikhet att vara additio-
nella.

Klimatkompensation kan inde-
las i 3 olika nivåer. Klimatkompensa-
tion enligt 1 och 2 kräver additionalitet, 
även om det för nivå 2 är omdiskute-
rat huruvida det alltid uppfylls i prakti-
ken. Åtgärder inom nivå 3 saknar däre-
mot helt additionalitet.

Nivå 1. Är en åtgärd som avlägsnar och 
undanhåller växthusgaser från atmos-
fären. Ett exempel är infångning av 

koldioxid från bioeldade kraftvärme-
verk som sedan kan lagras i borrhål 
i berggrunden, så kallad bioenergy, 
carbon capture and storage som näs-
tan genererar minusutsläpp av koldi-
oxid. Pilotprojekt pågår för närvarande 
hos Stockholm Exergi och i en annan 
form på Island. Däremot är det svårt 
att hävda att detta är att vara klimat-
positiv.

Nivå 2. Är en åtgärd som innebär att 
mängden växthusgaser i atmosfären 
inte ökar tack vare att insatsen genom-
förs. Exempel är traditionell klimat-
kompensation via FN:s mekanism för 
CDM. Den typiska åtgärden är investe-
ringar i anläggningar för produktion av 
el så som vindkraft och solceller som 

förhindrar att annan och 
mer miljöskadlig produk-
tion byggs.

TRÄDPLANTERING HAR 
KOMMIT att bli en populär 
åtgärd för klimatkompen-
sation. Det är en strategi 
som går ut på att finansiera 
klimatåtgärder i utveck-
lingsländer. Avskogning av 
regnskogen är en allvarlig 
negativ komponent till 
klimatförändringen på 
vår planet. Tragiskt är att 
nyplantering av träd som 
klimatkompensation sker 
samtidigt som en mycket 
stor avskogning äger rum 
av världens regnskogar. En 
ny WWF-rapport visar att 
skogsområden stora som 

Sveriges yta avskogats på drygt tio år. 
Det tar 70-100 år innan ett nyplanterat 
träd fångat upp tillräckligt med koldi-
oxid för att skapa balans.

VID TRÄDPLANTERING ÄR kollag-
ring enbart en förskjutning så länge 
träden står kvar och blir därför något 
tveksamt som en varaktig klimatkom-
pensation. Det man missar är att ta 
hänsyn till är att det finns en avgörande 
skillnad mellan att reducera utsläpp 
och att ta bort koldioxid från atmosfä-
ren. Det kan vara svårt att säkerställa 
om plantering av träd skett på grund av 
klimatkompensationsprojekt eller om 
samma utveckling ändå skulle ha skett 
med en annan form av finansiering, till 
exempel statliga biståndspengar från 

Sida. Trädplantering ger dock ofta ett 
gynnsamt kretslopp som binder jord 
och kan ge upphov till ett betydligt 
bättre agroforestry-system om det görs 
på rätt sätt, men det kan även bli risk 
för målkonflikter genom att utsatta 
människors matproduktion riskeras.

Nivå 3. Avtal om ursprungsmärkt el 
(grön el) är ett exempel där ibland för-
sök görs att kalla det för klimatkom-
pensation fast det i praktiken endast 
är en omfördelning av statistik utan 
att någon förändring sker i den fysiska 
verkligheten. Systemet med elcerti-
fiering finns redan och är en kostnad 
som alla hushåll och företag får betala 
på sina elräkningar för att ge stöd till 
elproduktion från förnybara energikäl-
lor. Eftersom systemet med ursprungs-
garantier för el inte inverkar på elpro-
duktionen sker heller ingen påverkan 
på mängden växthusgaser.

Försiktighet med påståenden
Uttrycket att vara klimatneutral, ofta 
kombinerat med att klimatkompen-
sera, används ofta rent slentrianmäs-
sigt och slarvigt av allt fler företag och 
organisationer, oftast i god tro, utan 
att man förstår innebörden. Att kli-

1) Koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) är ett mått
på summan av utsläpp av alla växthusgaser 
och som tar hänsyn till hur olika växthusgaser 
bidrar till växthuseffekten. Därför översätts 
deras klimatpåverkan till hur mycket koldioxid
som skulle orsaka motsvarande växthuseffekt.

2) CDM är ett delprojekt under Kyotoprotokol-
let som syftar till att låta industriländer som 
förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp 
ges möjligheter att investera i projekt i utveck-
lingsländer som ett del alternativ till de mer 
kostsamma utsläppsminskningarna i sina egna 
länder.

matkompensera bygger hela tiden på 
en relation mellan utsläppare och en 
insats vanligtvis i en annan del av värl-
den och utanför den egna verksamhe-
ten som reducerar utsläpp i relation till 
ett slags ”business as usual”-scenario. 
Gröna miljöattribut allokeras ofta med 
hjälp av specialiserade konsultbolag 
som administrerar arbetet. Trädplan-
tering ger företaget ett grönare miljö-
bokslut utan att någon förändring all-
tid behöver ske i den fysiska egna verk-
samheten. Avtal om köp av ursprungs-
märkt el är ett närstående exempel 
i Sverige. Enligt Marknadsdomsto-
len, Konsumentverket och Rekla-
mombudsmannen måste värdeord 
med påståenden om miljöfördelar all-
tid kunna styrkas och verifieras med 
minskade utsläpp.

Att klimatinvestera utanför den 
egna verksamheten är positivt med 
solteknik och vindkraft i utvecklings-
länder. Detta förutsätter att investe-
ringar inte skulle skett utan annan 
finansiering än klimatkompensation 
och att det verkligen leder till att gamla 
kolkraftverk läggs ner. För att hållbar-
hetsarbetet inte ska tappa trovärdighet 
är det nödvändigt att hålla sig till håll-
barhetsbegrepp där innebörden speg-

lar en förändring med minskade koldi-
oxidekvivalenter. Det är olyckligt om 
bolag och organisationer genom att 
påstå sig vara klimatpositiva, klimat-
vänliga, klimatneutrala och klimat-
kompensera skulle ge sken av en falsk 
verklighet.

Tekniksprång krävs
För att nå upp till klimatmålen krävs 
flera tekniska genombrott som kan 
kommersialiseras och bidra till en sys-
temförändring. Tekniksprång är nöd-
vändiga men kräver vilja, forskning 
och kapital. Kanske blir framtida stora 
infångningar av koldioxid från bioel-
dad kraftvärme och ”dammsugare” för 
infångning av koldioxid från luften ett 
av flera tekniksprång. Ett pilotprojekt 
pågår hos Stockholm Exergi och ett på 
Island.  Anläggningen på Island är ett 
gemensamt EU-projekt mellan schwei-
ziska Climeworks och isländska Carb-
fix. Den infångade koldioxiden skulle 
också kunna återvinnas som elektro-
bränsle. För att få fram ny bättre tek-
nik finns inga genvägar utan det krävs 
politiskt ansvar och mod, uthållighet, 
stödjande infrastruktur och interna-
tionell samverkan. u
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TEXT: JOHNNY KELLNER, ENERGI- OCH KLIMATSTRATEG

Acaciaträd planteras i Yangambi, Kongo-
Kinshasa. Foto: Axel Fassio/CIFOR.           

Solpaneler installeras i Mali. 
Foto: Budapest Bamako.                                 

”Sverige har 
enligt WHO har 
ett genomsnitt-
ligt ekologiskt 
fotavtryck (EF) 
på 6,6 globala 
hektar och är 
därmed bland 
de 15 länderna 
i världen med 
störst negativ 
fotavtryck per 
person. ”

EXPERTERNA
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1. Berätta om ditt intresse för miljö- 
och hållbarhetsfrågor. Hur blev du 
engagerad?
– Jag har jobbat med hållbarhets- och 
miljöfrågor sedan 1980-talet som kon-
sult hos Sweco och hos byggbolagen 
JM och Veidekke. Varit verksam i flera 
forskningsprojekt och har dessutom 
skrivit flera böcker i ämnet.

– Som väg- och vattenbyggare har 
jag suttit med i ledningsgruppen och 
produktionsstaben, vilket har ökat 
trovärdigheten i min omgivning.  I för-
ordet till en av mina böcker skrev jag 
att jag inte är en ”grön Taliban”. Det 
fick strykas i slutversionen för att det 
ansågs vara väl provocerande. Men det 
var ett sätt att markera att inte bli för 
svart-vit. Väldigt många är antingen-
eller: om man jobbar med miljö- och 
hållbarhetsfrågor ser man inget annat 
än miljön. Det är svårt för en del att ha 
förståelse och respekt för båda sidor, 
vilket jag tror är väldigt viktigt.

2. Vilka är de viktigaste förändring-
arna som du har sett under åren du 
har varit verksam?
– Jag kan ge ett exempel: På Sweco (då 
Vattenbyggnadsbyrån, VBB) skrev jag 
i vår personaltidning om oron kring 
avsmältningen av isarna på Grönland 
och Antarktis. Det här var någon gång 
1983–1984. Den blev refuserad efter-
som den då ansågs vara för stark och 
sakna vetenskaplig förankring. Och då 
handlade det om en personaltidning. 
Det skulle vara helt otänkbart i dag.

– Att koppla ihop miljöfrågorna med 
byggsektorn och samhällsbyggan-
det har varit väldigt omvälvande. Ett 
exempel är det senaste forsknings-
projekt som jag medverkade i tillsam-
mans med KTH, Byggföretagen (FD 

Sveriges Byggindustrier) och IVL. 
Resultatet ligger delvis som grund för 
Boverkets arbete med  klimatdeklara-
tioner. 

Fällbara radiatorer med kolfilter för 
tilluft och energisnåla fönster under 
tiden på JM är bara ett par av flera 
exempel på teknikutveckling som 
Johnny Kellner varit med att ta fram.  
Under Veidekke-tiden medverkande 
han också till att införa och bygga det 
första Svanenmärkta flerbostadshu-
set.

3. Vad är det största hindret i klimat- 
och miljöarbetet just nu?
–Det går inte att säga. Det är också där-
för min artikel andas lite negationer. 
Det krävs så otroligt mycket eftersom 
det är ett så stort globalt problem. Det 
är inte som när jag var grabb, att kärn-
kraften löser alla problem. Att snarast 
fasa ut fossila bränslen är naturligtvis 
nödvändigt.

– Men när det gäller de stora globala 
industrierna så finns det mycket att 
göra. Exempelvis inom SSAB där det 
pågår kraftig utveckling med att slopa 
hela masugnsbiten (Hybrit) genom 
vätgas och el som energibärare. Det 
skulle motsvara en sänkning av de 
årliga utsläppen från hela personbils-
flottan, 10 miljoner ton koldioxid. Det 
gäller också utvecklingen i bolag som 
Cementa, Preem, energibolagen men 
också nyproduktionen inom byggin-
dustrin. Inom energieffektivisering 
finns också mycket kvar att göra.

4. Och möjligheterna?
–Det är flera teknikgrenar som var 
för sig kommer att betyda mycket för 
utvecklingen. Men det kommer att ta 
tid. Men det här med lönsamhetskrav, 

alltså på det sätt vi ser på lönsamhet, 
kanske måste omvärderas. 

–Det krävs en gemensam strategi 
och samarbete stater emellan. Vi kan 
tyvärr konstatera att trots Corona-
pandemin med medstängning av flera 
samhällsfunktioner i världen så ökade 
utsläppen till atmosfären under 2020 
jämfört med 2019.

5. Vilken roll kan Samhällsbyggarna 
spela för ett hållbarare samhällsbyg-
gande?
– Vi skulle ju behöva mycket mer 
resurser för att exempelvis kunna 
svara på fler remisser. Det tar otroligt 
mycket kraft och tid. Samhällsbyg-
garna bör bli betydligt mer utåtriktade 
och kända för att få mer acceptans 
som en viktig part i samhällsbyggan-
det. Inte minst behöver vi  flera yngre 
medlemmar. Ingenjörens roll är viktig 
för tillämpad forskning vilket Gunnar 
Wetterberg på ett utmärkt sätt belyser 
i sin nya bok Ingenjörerna.

Sverige behöver en bostadspolitik som 
gör rätten till en egen bostad till grund-
bulten för en hållbar samhällsomställ-
ning. En sådan politik bygger på sam-
verkan och samskapande som utgår 
från Agenda 2030 och medborgarnas 
ekonomiska möjligheter och behov och 
inte marknadsaktörernas syn på skat-
ter, bidrag och subventioner.

Vi har under två års tid fört sam-
tal med bostadsmarknadens 
parter och politiker på alla 
nivåer. Utifrån detta har vi 
utvecklat en modell för sam-

verkan mellan stat, region, kommun, fast-
ighetsägare samt boende. En använd-
bar metod för denna samverkan är exem-
pelvis värdeskapande förhandlingar. I 
den processen ingår att kommunerna 
måste återta initiativet i planeringspro-
cessen. Det är nödvändigt för att möjlig-
göra en långsiktighet i planering av bostä-
der och läka befintliga tätorter. Vidare är 
samverkan central i frågan om finansie-
ringen av bostadspolitiken. Sverige är ett 
av de ledande länderna på gröna lån och 
grön finansiering. På området social finan-
siering ligger vi däremot efter. Här ser vi 
att sociala obligationer och andra sociala 
finansinstrument, som bygger på samver-
kan mellan både finansmarknadens aktö-
rer och regeringen, kan driva på en socialt 
hållbar finansiering av våra bostäder. 

Vi är fortsatt optimistiska. Privata 
fastig hetsägare såväl som allmännyt-
tan, kommuner, regeringen, samt finan-
siella investerare säger sig alla vara redo 
att samarbeta för att åstadkomma en håll-
bar bostadspolitik. De behöver bara verk-
tygen för att göra det. Vi sätter fingret på 
tre omprioriteringar som måste till för att 
bostadspolitiken ska kunna slå in på den 
nya vägen av samskapande.

1. Svaret på bostadsfrågan är inte att öka 
bostadsbyggandet. En kraftfull ökning av 
byggandet innebär bara ett marginellt till-
skott. Istället måste det befintliga bestån-
det omformas och anpassas till lokala 
behov. Genom att komplettera fastigheter 
med bostäder som saknas kan segregatio-

nen minska samtidigt som den lokala ser-
vicen får bättre underlag.

2. En mångfald av boendelösningar krävs. 
Bostadsfrågan kan aldrig lösas med en 
generell eller standardiserad modell. I stor-
stadsregionerna stressas projekt fram 
medan det i andra regioner saknas intres-
serade byggherrar. I vissa områden byggs 
bara hyresrätter, i andra bara bostadsrät-
ter. Kooperativa hyresformer, andelsä-
gande och byggemenskaper, som är vanliga 
utomlands, saknas. Regelverk och mark-
anvisningar behöver främja 
fler boendeformer med hän-
syn till medborgarnas öns-
kemål och vara anpassade 
till befintliga områden.

3. Hur effektivisering ska gå 
till måste omprövas. Lös-
ningen ligger inte i de stor-
skaliga byggmetoder som 
marknadens jättar utgår 
ifrån. Det behövs möjlighet 
till varsam renovering som 
återanvänder inredning, moderniserar 
installationer och är klimatneutral - vilket 
kräver andra tekniker än de gängse. Inno-
vativa angreppssätt som lätta påbyggnader 
av trä, kan tillåta eftertraktade flyttkedjor i 
större utsträckning än idag. Liknande inn-
ovation krävs i nybyggnation med prefa-
bricerade element och klimatpositiva kon-
struktioner som binder koldioxid. 

FÖR ATT SKAPA förutsättningar för dessa 
omprioriteringar ser vi att tre områden 
måste bemötas: Det första är behovet av 
ändamålsenliga regelverk för att underlätta 
flexibilitet och rörlighet samt omvandling 
av kontorsbyggnader till bostäder. Det 
andra lyfter fram skarpare klimat- och håll-
barhetskrav vid offentlig upphandling. En 
beställare måste kunna ställa klimatkrav 
utan att det leder till att denne fälls för att 
hindra konkurrens. Det tredje huvudspåret 
handlar om att öppna upp bostadsmark-
naden för nya finansieringslösningar. Det 
finns ett värde av en statligt sponsrad social 
kreditgarantifond. Det behövs tydliga mät-
bara mål och kriterier för olika former av 
sociala finansiella instrument. Arbetet med 

att ta fram en hållbar statsobligation med 
sociala mål måste påbörjas. I rapporten En 
social bopolitik för Sverige, har vi formule-
rat handlingskraftiga rekommendationer 
utifrån dessa huvudspår. 

Den samverkanslösning vi föresprå-
kar lyfter fram marknadens alla aktörers 
ansvar, både privata och offentliga. Vi häv-
dar att kommunerna måste återta initiati-
vet. De har redan huvudansvaret mot bak-
grund av självstyret, bostadsförsörjnings-
ansvaret och planmonopolet. Men ansva-
ret stannar idag vid väntan på andras 

initiativ. Vi menar att 
kommunen måste driva 
fram handlingsoriente-
rade områdesvisa pro-
gram. Bara då kan hel-
heten bli resurseffek-
tiv och socialt håll-
bar. Fastighetsägare, 
både privata och kom-
munala, ska självklart 
delta tillsammans med 
de boende i denna pla-
nering enligt den värde-

skapande förhandlingsmodell som vi före-
slagit. Självklart rör detta staten som har 
ansvaret att stärka kommunerna i att ta 
sitt ansvar, främja förhandlingslösningar 
och ge marknadens parter en tydligare 
färdriktning och utveckla sociala finans-
instrument. 

ALLMÄNNYTTAN HAR ETT särskilt ansvar. 
Den måste få nya direktiv att stimulera 
nya upplåtelseformer samt förändrade 
avkastningskrav med betoning på långsik-
tiga samhällskonsekvenser för att förvalta 
socialt hållbara bestånd. 

Så, menar vi, läggs grunden för en ny 
bostadspolitik som genom samverkan åter 
sätter människan i centrum genom att 
anpassa det befintliga beståndet, diversi-
fierar upplåtelseformer i alla delar av stä-
derna, samt gör byggande och renovering 
av bostäder resurs- och klimatsmart. 

Carl-Johan Engström
Christer Larsson
Monica von Schmalensee
Sophie Nachemson-Ekwall

5  FRÅGOR
TILL JOHNNY KELLNER

Johnny Kellner
Ålder: 74 år.
Utbildning: Byggnadsingenjör med miljö-
inriktning. Tilldelades utmärkelsen Årets 
Excellence in Civil Engineering 2018.
Gör: Fristående konsult, forskare, skribent 
och författare
Bor: Stockholm.
Intressen: Snickra och fiska vid fritidshuset 
på Tranarö.
Lästips: Ingenjörerna, författare Gunnar 
Wetterberg.

”Svaret på bostads-
frågan är inte att 
öka bostadsbyggan-
det. En kraftfull ök-
ning av byggandet 
innebär bara ett 
marginellt tillskott.”

DAGS FÖR EN BOSTADSPOLITIK 
SOM SAMVERKAR PÅ RIKTIGT

TEXT: FREDRIK HIELSCHER 

DEBATTEXPERTERNA



 

 AKTUELLA RÄTTSFALL

STRANDSKYDDSUTREDNINGENS 
BETÄNKANDE
TILLGÄNGLIGA STRÄNDER – ETT MER DIFFERENTIERAT STRANDSKYDD (SOU 2020:78)

REGLERING AV ELVÄGAR

U
tredningens uppdrag har varit 
att föreslå författningsändringar 
som ska medföra en ökad differen-
tiering genom att det vid tillämp-

ningen ska tas hänsyn till att tillgången 
till sjöar och stränder, liksom befolknings-
täthet och exploateringstryck, varierar i 
landet. 

Utredningen föreslår i sitt betänkande 
att strandskydd som huvudregel inte 
längre ska gälla för samtliga sjöar och vat-
tendrag utan att det krävs en viss storlek 
respektive bredd för att strandskydd ska 
genereras (>1 hektar resp. >2 meter). 

Länsstyrelsen ska istället få möjlig-
het att, i det enskilda fallet, besluta om att 
strandskydd ska gälla vid dessa mindre 
vatten i de fall området har särskild bety-
delse för något av strandskyddets två syf-
ten. 

Strandskydd ska inte heller gälla vid 
vatten som anlagts efter år 1975 (så kall-
lade artificiella vatten). Bestämmelserna 
om LIS (Landsbygdsutveckling i strand-
nära läge) omarbetas och döps om till 
landsbygdsområde. Med landsbygdsom-
råde avses ett strandskyddat område som 
inte är av särskild betydelse för något av 
strandskyddets syften samtidigt som 
det finns gott om obebyggd mark i kom-
bination med låg efterfrågan på mark för 
bebyggelse. 

INOM LANDSBYGDSOMRÅDEN SKA länssty-
relsen, efter en ansökan från kommunen, 
helt eller delvis upphäva strandskyddet. De 
sex särskilda skäl till dispens och upphä-
vande som finns i nu gällande bestämmel-
ser, förslås kompletteras med ytterligare 
ett särskilt skäl; om området behöver tas i 
anspråk för att skydda miljön, människors 
liv och hälsa, infrastruktur och egendom 
vid befintlig bebyggelse (klimatanpass-
ningsåtgärder). 

Samma paragraf kompletteras med en 
bestämmelse som stadgar att i områden 
där exploateringsgraden är hög och efter-
frågan på bebyggelseåtgärder stor, alter-
nativt i vattenområden som är av särskild 
betydelse för djur- och växtliv, ska de sär-

E
lektrifiering av vägtransporter spe-
lar en viktig roll i att nå transport-
sektorns klimatmål. Nu pågår arbe-
ten och utredningar avseende möj-

lig utbyggnad av infrastruktur längs större 
vägar i form av dels laddstationer, dels lad-
dinfrastruktur avsedd för överföring av el 
till fordon under färd, det vill säga vad vi i 
dagligt tal kallar elvägar. 

För att anlägga och driva en elväg behövs 
en väg, en anläggning för kontinuerlig 
kraftöverföring i anslutning till vägen och 

de transformatorer, matarledningar, mat-
ningsstationer, nätstationer och annat som 
krävs för kraftöverföringen till fordonen. 

Regeringen har i direktivet till den sär-
skilda utredaren angett att en utgångs-
punkt ska vara att väghållaren ska ansvara 
för utbyggnad, drift och underhåll av stat-
liga elvägar. Med den utgångspunkten lig-
ger det nära till hands att utreda om laddin-
frastrukturen längs vägen skulle kunna 
betraktas som en del av vägen enligt väg-
lagen. 

Enligt väglagen hör till en väg vägbana 
och övriga väganordningar. Med väganord-
ning avses anordning som stadigvarande 
behövs för vägens bestånd, drift eller bru-
kande och som kommit till stånd genom 
väghållarens försorg eller övertagits av 
denna. 

SETT UTIFRÅN DEN här definitionen och 
med hänsyn till att regeringen angett att 
väghållaren ska vara ansvarig utbyggnaden 
framstår det inte som orimligt att laddinfra-
strukturen skulle kunna utgöra en vägan-
ordning. Samtidigt bör man fundera på hur 
långt från vägbanan en anordning ska få 
ligga för att kunna kategoriseras som en väg-
anordning. En stor del av anläggningarna för 
kraftöverföringen kommer troligtvis ligga i 
nära anslutning till vägbanan. Men man kan 

tänka sig att vissa delar, till exempel trans-
formatorer, kommer att ligga en bit ifrån. 

Frågan har stor betydelse då det hand-
lar om med vilken rätt väghållaren får till-
gång till och kan ta den mark i anspråk som 
behövs för anläggandet av laddinfrastruk-
turen. Om de olika delarna av laddinfra-
strukturen anses utgöra väganordningar 
kan väghållaren, med stöd av en fastställd 
vägplan, få åtkomst till de markområden 
som enligt vägplanen behövs genom väg-
rätt. Om så inte är fallet behöver väghål-
laren säkra markåtkomsten på annat sätt 
genom ledningsrätter eller nyttjanderätts-
avtal med relevanta markägare. Det är inte 
klart vad som gäller i den här frågan enligt 
nuvarande lagstiftning utan här kommer 
att behövas en del förtydliganden. 

En annan frågeställning är i vilken 
utsträckning ellagens bestämmelser ska 
vara tillämpliga på det elnät som laddinfra-
strukturen omfattar, särskilt då kravet på 
att en elektrisk starkströmsledning inte får 
byggas eller användas utan nätkoncession. 

I direktivet har regeringen angett att 
elvägar ska vara undantagna från konces-
sionsplikt enligt ellagen. Ett sådant undan-
tag innebär att man slipper själva till-
ståndsprocessen och således inte behöver 
sätta av tid för den i anslutning till anläg-
gandet av elvägen. En viktigare följd är 

emellertid att undantaget medger att andra 
parter än elnätsbolag kan anlägga elnät för 
laddinfrastruktur i anslutning till vägen. 
Ellagen ger nämligen det elnätsbolag som 
innehar nätkoncessionen för ett geogra-
fiskt område exklusiv rätt att anlägga och 
driva koncessionspliktiga nät inom detta 
område. Exklusiviteten omfattar dock inte 
nät som är undantagna från koncessions-
plikt. 

OM ELVÄGAR SKULLE undantas från 
koncessionsplikten, kan därmed elnätet i 
anslutning till vägen anläggas och drivas av 
väghållaren. Genom undantag från konces-
sionsplikten skulle elvägarna, såsom ellagen 
är utformad idag, även falla utanför ellagens 
omfattande regleringar kring organisation, 
anslutning, överföring, tariffsättning med 
mera. 

Ett undantag för elvägar skulle kräva 
ändring i lag eller förordning alternativt 
ny lagstiftning. I anslutning till undan-
taget skulle det även krävas lagstiftning 
som ger väghållaren rätt att överföra el till 
de fordon som nyttjar laddinfrastruktu-
ren. I sammanhanget kan nämnas att Nät-
koncessionsutredningen i sitt betänkande 
Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 
2019:30) konstaterade att det troligen är 
mindre lämpligt att hantera reglering av 
elvägar inom ramen för nuvarande ellag-
stiftning. Det kommer därför att bli intres-
sant att se hur den särskilda utredaren 
föreslår att elfrågorna i anslutning till elvä-
gar regleras.

MÅNGA ANDRA JURIDISKA frågor aktua-
liseras avseende vad som ska gälla för den 
mer operationella hanteringen av elvägen, 
såsom kontroll, rätt till användning, hur 
mätning av fordonens elförbrukning ska 
ske och hur mätvärden ska samlas in, regler 
kring debitering av avgifter för brukande 
av infrastrukturen, hur storleken på dessa 
avgifter ska bestämmas, och debitering av 
avgifter för elförbrukningen. Detta är fråge-
ställningar som, i den mån de elektrifierade 
transporterna ska kunna vara gränsöver-
skridande, också har en internationell 
prägel. Här saknas för närvarande regel-
verk såväl nationellt som på EU-nivå. Den 
särskilda utredarens uppdrag omfattar att ta 
fram nödvändiga författningsförslag här.

Den särskilda utredarens uppdrag ska 
redovisas till regeringen senast den 1 sep-
tember 2021

TEXT: MALIN HÅKANSSON , ADVOKAT , VALDIA ADVOKATBYRÅ AB

skilda skälen för dispens tillämpas särskilt 
restriktivt. 

På samma sätt som LIS i dag utgör ett 
(sjunde) särskilt skäl, förslås att lands-
bygdsområden som redovisats i översikts-
plan ska fungera på motsvarande sätt. 
Bestämmelsen justeras till viss del. Bland 
annat föreslås att det nu gällande kravet 
om att åtgärden måste ha en fördel av ett 
strandnära läge, utgår. Ett förtydligande 

tillägg föreslås också i införandelagen till 
miljöbalken. Genom tillägget tydliggörs 
att strandskyddet inte återinträder när 
en fastställd generalplan, stadsplan eller 
byggnadsplan upphävs eller ersätts av en 
ny detaljplan i de fall länsstyrelsen tidigare 
har upphävt strandskyddet i de berörda 
områdena. Författningsförslagen föreslås 
träda ikraft den 1 januari 2022.

TEXT: INGELA BOIJE AF GENNÄS, SVEFA

ett system för drift och kontroll. Eftersom 
det är fråga om en ny typ av infrastruktur-
projekt finns vissa oklarheter kring hur 
befintliga lagbestämmelser kan tillämpas 
och i vilken utsträckning ny lagstiftning 
behövs för att kunna genomföra de här pro-
jekten. I september 2020 tillsatte reger-
ingen en särskild utredare som har till upp-
drag att analysera och föreslå hur en regle-
ring av elvägar kan utformas (dir 2020:105). 

En frågeställning är åtkomst till den 
mark som behövs för att kunna anlägga 

Sveriges första teststräcka för elväg finns på E16 vid Sandviken. Foto: Region Gävleborg.              
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I NÄSTA NUMMER

STOR GUIDE:
EU-TAXONOMIN
 STAD OCH LAND

 DETTA HÄNDER I SAMHÄLLSBYGGARNA

 EXPERTERNA: KTH-FORSKNING OM 
      TRAFIKVERKETS ÅTGÄRDSVALSTUDIER

Samhällsbyggaren nr 2 ute den 20 maj

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

Hitta ditt 
nya jobb!

www.samhallsbyggarjobb.se

Hitta ditt 
nya jobb!

www.samhallsbyggarjobb.se



Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhälls- 
byggnad. Med 2000 specialister inom stadsutveckling, arkitektur  
och infrastruktur hjälper vi dig att bygga samhällen som håller.

Här är en  
generisk rubrik 
om hållbarhet
Det är lätt att fastna i floskler och uttjatade bilder  
när man pratar om hållbarhet. Vi vill hellre berätta  
om det vi faktiskt gör. Som att skapa Sveriges  
första självförsörjande by. I Duved arbetar vi med  
ett forsk nings- och innovationsprojekt för att minska 
de växande klyftorna mellan stad och landsbygd  
genom lokala lösningar för boenden, cirkulär mat-  
och energi produktion. Låt oss hjälpa dig att bygga  
en framtid bortom floskler. Läs mer på tyrens.se




