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SPR, Sveriges Planerares Riksförbund, bildat år 1969, är förbundet för dig som arbetar med samhällsplanering. SPR är en yrkes- och intresseorganisation med uppgift att
bidra till medlemmarnas teoretiska och praktiska fortbildning. Årligen anordnas planerardagar som tar upp aktuella frågor inom samhällsplanering. Vid konferenserna knyts
samtidigt personliga kontakter mellan kollegor från hela landet. Konferensen vänder
sig till landets samhällsplanerare, arkitekter, förtroendevalda och övriga som är intresserade av samhällsbyggnadsfrågor. Medlemskap i SPR är ett bra sätt att se Sverige.
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PL A N E R A RE N
VÄ L KO M M EN TI L L GÄV L E
K o m m un na lrå d, Pat r i k Ste nvard

Text: Peter Granqvist

Vid årets konferens hälsades vi välkomna till
värdkommunen Gävle av kommunalrådet,
Patrik Stenvard.
Efter att vi hälsats välkomna börjar Patrik
att berätta lite om Gävle, den växande staden som under år 2017 klev över gränsen för
100 000 invånare. För en stad som växer är
planerare en viktig aktör inom samhällsutvecklingen, inte minst i Gävle som då siktar
på att bli 120 000 invånare inom en inte allt
för avlägsen framtid. Patrik lyfter fram att då
staden nu, med passerandet av 100 000, gått
från att ha varit en stor småstad till att vara en
liten storstad kommer hjulen att snurra fortare, och lite mer av sig självt.
Vi får också höra att Gävle är Norrlands
äldsta stad, skriftligt omnämnd redan år 1426.
Då var staden betraktad som den norra gränsen för Stockholmsregionen, eller porten mot
Norrland, eftersom det var hit som transporter söderifrån enkelt nådde. Uttrycket ”Dra åt
Hälsingland”, som i vilket fall tidigare använts, syftar då på att norr om Gävle började
de djupa, och mörka, norrlandsskogarna.

Redan tidigt blev Gävle en viktig hamnstad,
dels för utskeppning av trävaror och dels för
import. Något som tidigt importerades var då
kaffe, vilket lade grunden för Gevalias rosteri
i staden, och gummi, vilket ledde till uppstart
av godistillverkning som med tiden blev t.ex.
Läkerol och Ahlgrens bilar.
Under en ganska lång tid kring förra sekelskiftet fanns även en omfattande varvsverksamhet i staden.
När industrialiseringen tog fart i Sverige
kom även Gävle att omvandlas, och staden
blir med tiden en stor industristad, med bl.a.
verksamheter inom papper, trä och stål. Hela
Gävleborg var under lång tid ett av de största
industrilänen i landet.
Med stadens nästa omvandling, kopplat till
de stora omvandlingarna i resten av landet,
vill Gävle nu se sig både som Porten mot
Norrland, här finns t.ex. landets nordligaste
Gustav Vasa-slott, och som Porten mot Stockholm. Med förbättrade kommunikationer är
nu restiden 80 minuter mellan Gävle central

K o m m un f a kta

I nvånarantal: D et bor strax över 110 000 invånare i kommunen ( jan 2017) varav ca 72 500 i staden
Läge i regionen: Till G öteborg (västerut) är avståndet ca 6 mil, till Jönköping (österut) är avståndet ca 8 mil och till Falkenberg (söde rut) är avståndet ca 11 mil.
Några övr iga or ter i kommunen: Fr istad nor r om B orås, S andhult nordväst om B orås och Visk afors söder om B orås.
Politiskt st yre: S ocialdemok rater na, Vänster par tiet och M iljöpar tiet som tillsammans har 35 av kommunfullmäktiges 73 mandat.
Plan- och bygg frågor : Hanteras av S amhällsbyggnadsför valtningen som ligger under S amhällsbyggnadsnämnden. ÖP-frågor hanteras
av Stadsledningsk ansliet som ligger direkt under Kommunst yrelsen.

och Stockholms central. Samtidigt har kortade restider gjort att man nu ser Arlanda som
”sin” flygplats, och den flygplats som tidigare
fanns i kommunen är numera nedlagd.
Kommunikationer är, och har alltid varit,
viktiga för staden. Idag möts tre järnvägsspår
och två europavägar i Gävle. Dessutom finns
då åter en växande hamnverksamhet, där bl.a.
allt flygbränsle till Arlanda tas emot.
När staden nu växer i antal invånare, och man
vill växa ännu mer, ställs allt större krav på
att staden kan växa även ytmässigt. I detta
arbetar man mycket för att låta staden växa
mot havet, bl.a. genom området Gävle strand
som byggs ut i etapper. Detta område ligger
då mellan havet och järnvägen, med närhet
till centralstationen. Kommunen, med stöd av
staten, ska även påbörja omvandlingen av ett
centrum- och havsnära verksamhetsområde,
Näringen, till att inom 10-20 år bli en stadsdel med bostäder, verksamheter, handel mm
blandat. Kommunen räknar då med att kring
6000 personer ska kunna komma att bo i det
området.
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Denna, och liknande omvandlingar, tillsammans med en ökad efterfrågan på mark för
verksamheter, gör att kommunen även har en
utmaning i att hitta nya områden att planlägga för verksamheter av olika slag.
Patrik berättar slutligen lite om varför staden
är väl värd att besökas, och nämner då bl.a.
några av de olika sporter som staden förknippas med. Fotbollslaget på herrsidan är inte
så framgångsrikt just nu, men ishockeylaget,
Brynäs, är ju ett av landets mest framgångsrika lag genom tiderna och har skolat många
duktiga spelare. Stadens största idrottsförening är dock gymnastikföreningen, som kan
stoltsera med ett antal olika SM-guld.
När man är i stadens rekommenderas verkligen ett besök i den stora stadsparken, Boulognerskogen, som är en oas för både turister
och stadens invånare. Sedan har ju staden sin
internationella kändis i Gävlebocken, som
ställs på plats inför första advent varje år, och
bara den i sig är en god anledning att besöka
staden i juletider.
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samhällsplanering. Vid konferenserna knyts samtidigt personliga kontakter mellan kollegor från hela
landet. Konferensen vänder sig till landets samhällsplanerare, arkitekter, förtroendevalda och övriga
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D i git al t fö rst
Eva No rd, L a nt m äte r i e t, M I k ae l J o h an sso n , G e o d at asa m ordna re, L a ntm äter iet

Text: Lars Jönsson

Vår bransch har talat intensivt om digitalisering de senaste åren men vad som menas är
inte alltid tydligt. Eva Nord och Mikael Johansson kom till konferensen för att ge Lantmäteriets syn på digitaliseringen. Lantmäteriet menar att digitalt arbete är:
–– vektoriserade ytbildade detaljplaner
–– med tolkade planbestämmelser enligt
standard
–– i geografiskt rätt läge och
–– i samstämmighet med fastighetsregistrets berörkrets
… som i förlängningen skulle kunna lagras i
ett nationellt utökat planregister.

Digitalisering kräver inte att alla har samma
system men att alla arbetar så att systemen
kan känna igen det som matas in och återanvändas. Användandet av till exempel egenformulerade planbestämmelser förstör därmed
funktionerna i systemet. Ett annat exempel
är att alla kommuner har var sin blankett för
bygglov, varför? Det är ju samma lag som loven ska handläggas efter i hela landet! Planeringen har kommit kortare än de närliggande
delarna i processen, som projektering och
byggfas, och är därför lite av farthinder för de
andra.

Nyttan med digitalisering

Hinder

En effektivare samhällsbyggnadsprocess är
när skapad information återanvänds, arbete
slipper göras om och risken för misstag minskas. Digitala plan kan användas:

Lagar: Även om pappret som sagt ska vara
undantaget så ställer lagen fortfarande fortfarande krav på papper när original ska upprättas och arkiveras.

–– I den egna verksamheten
–– E-tjänster och automatisering
–– Kommunikation
–– Statistik och analyser
–– Smartare samhällsbyggnadsprocess

Innovation
Genom att kunna erbjuda sina byggrätter
digitalt mot omvärlden i en central databas är
digitaliseringen en del av kommunens marknadsföring av den mark de har färdig. Istället
för att en byggherre ska ringa och få otaliga
mail med skannade planer kan de direkt se
om marken är vad de söker.
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Arbete utanför standard: Digitalisering förutsätter att standarder följs, egenpåhittade
planbestämmelser stör systemet och kan inte
analyseras.

Regeringsuppdrag
Digitalt först vara ett regeringsuppdrag som
Lantmäteriet och Boverket genomförde 20162018. Det kommer nu en strid ström av nya
regeringsuppdrag till olika myndigheter.
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samhällsplanering. Vid konferenserna knyts samtidigt personliga kontakter mellan kollegor från hela
landet. Konferensen vänder sig till landets samhällsplanerare, arkitekter, förtroendevalda och övriga
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Godisfabriken, från industri till bostadsområde
E li n B ys t rö m , G äv l e k o m m u n

Text: Eva Stigeberg

I det aktuella planområdet har det tillverkats
godis från 1916 och fram till 2016 då all verksamhet flyttades till annan ort. Kvarteret är
lokaliserat till norra delen av Brynäs. Området ligger på södra sidan om stadsdelen Gävle
Strand. I anslutning till området finns en
verksamhet som fortfarande är i drift. Området är i dag ett verksamhetsområde med ett
industrijärnvägsspår samt kulturmiljöhistoriskt intressanta byggnader. Mellan planområdet och Gävle Centralstation är det ca 500
meter. Det samlade namnet på planområdet
blev Godisfabriken

Kommunens planer för området var en tät
funktionsblandad stadsbebyggelse med fokus
på kulturmiljö med social- och miljömässig
hållbarhet. Att bo i området ska inte förutsätta
ett bilägande, närheten till både stadskärna
och resecentrum medger detta.
Planområdet omfattar 6,5 ha mark varav 3
utgörs av kvartersmark.
Området skulle innehålla:
–– 750 bostäder
–– Förskola
–– Parkeringshus
–– Allmänna platser, torg och grönstråk
–– Befintliga industribyggnader med nytt
innehåll
Den nya stadsdelen för bostäder får ett rutnäts mönster med blandad bebyggelse med
byggnadshöjder mellan 15 våningar (ett
punkthus) och de lägsta byggnaderna som enligt planen får bli mellan 1–3 våningar höga.
En del av de lägre byggnaderna planeras bli
stadsradhus/mindre flerbostadshus. Ett grönstråk går genom planområdet och avslutas
med ett torg med öppning till en broförbindelse över Gavleån. Gång- och cykelstråk
förbinder området med stadskärnan och
resecentrum. De gröna ytorna ingår i dagvattenhanteringen för området.

I samband med detaljplanearbetet togs ett
kvalitetsprogram fram av Gävle kommun och
Gavlegårdarna tillsammans med Nyréns Arkitektkontor. Ytterligare ett antal utredningar har tagits fram till detaljplanen. Dessa är
bland annat bullerutredning, dagvattenutredning, antikvarisk förundersökning, riskutredning för detaljplan, luftmätning en utredning
om trafikalstring. Till detaljplanen hör också
en systemhandling samt avtal.
Planarbetet utfördes som en ”byggherreplan”
och organisationen för planarbetet bestod av
en grupp för detaljplan, en arkitekt och markägare.
Detaljplanearbetet skedde i en grupp bestående av Styrgrupp/politisk styrgrupp och
en projektgrupp av ett antal tjänstemän från
kommunens samhällsbyggnadsförvaltning
tillsammans med Lantmäterimyndigheten och
Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, Nyréns
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Arkitektkontor var arkitekter och markägare
var Gavlegårdarna
Detaljplaneprocessen försenades av att länsstyrelsen krävde en extra utställning av planförslaget då det rivningsförbud som införts
på en av industribyggnaderna togs bort och
ersattes av utformningsbestämmelser.
De byggherrar som kommer att bygga i kvarteret är Gavlegårdarna, Peab, Riksbyggen,
NCC, Svenska Studenthus Pure Housing
samt Turako. Kommunen bygger ut allmänna
platser och det kommunala parkeringsbolaget
bygger parkeringshuset.
Detaljplanen antogs i september 2018 och
vann lagakraft i oktober 2018. Byggstarten för
allmänplats beräknas till våren 2019. Byggstart för de första bostäderna beräknas bli
under våren 2020.
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Framt idsspa n i n g k r i n g h a n del ser vice oc h t jänster
M a r len e H a s s e l, Sve n sk a St ad sk är n o r o c h f r i st åe n d e k onsul t Ha ssel & CO

Text: Lars Jönsson

Handeln är i ständig förändring, det började
med lanthandlare som fick konkurrens av
postorderföretag, den har sedan dess tagit steget via införandet av självbetjäning och stormarknader för att nu handla om intåget i den
digitala eran. De trender vi främst ser nu är:
–– Butiker finns kvar men måste utvecklas
för att följa med
–– E-handeln ökar
–– Café och restauranger tar över i A-lägen och lägger sig i kluster
–– Handelsstråken blir uppdelade och
mixade på handel, service och tjänster

Bankerna vill inte längre ha besök, därför hör
de inte heller hemma på första våningen!
Badhus (aktivitetshus) och bibliotek/kulturhus hör hemma i centrum men de kan behöva
anpassa sina öppettider till sin omgivning.
Brunt papper och persienner bör förbjudas!
De signalerar nedgång och ett dött centrum.
Man måste vara kreativ som både fastighetsägare och näringsidkare.
Barnen har en plats i staden, de ger liv men
är också viktiga för handeln eftersom de drar
med sina föräldrar som handlar i butikerna.
Vad kan vi erbjuda barnen?

–– Mix mellan privat och offentlig verksamhet

Namn och värde

–– Icke besöksfrekventa verksamheter
placeras i B-lägen eller andra våningen

Marlene hävdar att varje plats bör få ett värde
och för att den ska erkännas som viktig behöver ett namn (varumärke), från ett stort torg
ner till minsta fick-park. Med namnet/platsvarumärket finns det ett sätt för folk att säga var
de ska ses och var de kommer från.

Handeln måste även hitta sin plats i den nya
ekonomin där vi äger mindre men delar och
hyr mer. Här kommer även den cirkulära
ekonomin in med återbruk, Eskilstuna har till
och med byggt en hel galleria med fokus på
återbruk, ReTuna.

Funktioner i ett centrum
Det är de som vill ha besök som hör hemma i
ett centrum och särskild då på första våningen.

En plats utan namn, har den ett värde?

Ett centrum/stadskärna bör definieras geografiskt på en karta för att alla ska bli överens om
vad som är centrum och vad som är övriga
tätorten. Då går det att prata om vilka funktioner som ska finnas var.

Samverkan och BID
Att bygga en bra centrum eller en bra handelsplats är inget som en person eller aktör
kan göra själv. Samverkan mellan de olika
intressenterna på platsen är förutsättning.
Modeller som BID - Business Improvement
District, Stråkutveckling, Platsutveckling och
Purple Flag (kvällsekonomin) är beprövade
metoder och framgångsnycklar till att lyckas.
I bilden står varje organisation två gånger, det
är inget typografiskt fel. Det betyder att varje
organisation/aktörsgrupp behöver lära sig
samverka även internt!
BID? Modellen har funnits i ca 25 år, kommer från Nordamerika England/Scotland och
används i flera länder idag.
–– En organiserad samverkan som bygger
på förtroende mellan offentlig (kommun) och privat sektor (näringsliv,
organisationer, fastighetsägare, markägare, boende).
–– En gemensam förankrad vision, målbild, affärsplan och handlingsplan
med tillhörande finansiering.
Svenska Stadskärnor har anpassat modellen
till Sverige där idag mer än tio städer använder den uttalat.
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Vägledning för strategisk miljöbedömning av planer
An n Åkers ko g, N at u r vård sve r k e t

Text: Eva Stigeberg

Ann Åkerskog presenterade Naturvårdsverkets vägledning om miljöbedömningar. 1
januari 2018 förändrades Miljöbalkens 6 kap i
kraft gällande miljöbedömningar.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande
för att främja en hållbar utveckling.
Innan förändringen av 6 kap MB var miljöbedömningen och MKB ofta separata handlingar den nya lydelsen i kap 6 MB har gjorts för
att integrera miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen i hela planprojektet.
Arbetet med miljöbedömningen påbörjas med
ett undersökningssamråd där man undersöker om planen innebär betydande miljöpåverkan genom att identifiera mål och planeringsförutsättningar i det aktuella projektet.

När detta är genomfört tas beslut om betydande miljöpåverkan eller inte. Om beslutet
blir att det inte innebär betydande miljöpåverkan är arbetet med undersökningssamrådet
slut där och planarbetet kan fortsätta med
plansamråd
I de fall beslutet innebär att planen innebär
betydande miljöpåverkan går arbetet vidare med att upprätta en Miljöbedömning. Ett
avgränsningssamråd genomförs och miljöaspekterna integreras i planprocessen därefter
genomförs ett plansamråd.
Plansamrådet har två funktioner. Att bedöma
och redovisa alternativ och effekter samt att
bearbeta planförslaget. Resultatet redovisas i
utställning/samråd och kan redovisas i separata dokument men miljökonsekvensbeskrivningens ställningstaganden ska finnas inte-

grerad i planen. När utställningen / samrådet
har genomförts kan planen/planprogrammet
antas.

–– Djur- eller växtarter som är skyddade
enligt 8 kap MB, och biologisk mångfald i övrigt

Efter antagandet av planen/programmet ska
en uppföljning av genomförandet göras samtidigt som en övervakning av den betydande
miljöpåverkan görs.

–– Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap bebyggelse och kulturmiljö

Det som ska beaktas i miljöbedömningen är:

–– Annan hushållning med material, råvaror och energi, eller

–– Befolkning och människors hälsa.
Samband mellan exempelvis direkt
störning (trafikbuller, luftföroreningar)
men även mer långsiktiga som brist på
närhet till grönområden, tillräckliga
friytor för barn mm.
–– Effekter på hälsan hos en befolkning.
bedömning av hälsoaspekter behöver
beakta att hälsa är ojämlikt fördelad
över befolkningen beroende på kön, ålder, utbildningsnivå- vilka exponeras?
I planarbetet är det viktigt att miljöbedömningen ger stöd i bedömningar inte bara hot
mot hälsa utan också bedömer bidrag till god
hälsa.
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–– Hushållningen med mark, vatten och
den fysiska miljön i övrigt

–– Andra delar av miljön
Miljöbedömningen ska omfatta både klimatpåverkan och anpassning till klimatförändringar. Dessa aspekter finns med redan i
undersökningen under planarbetet beskrivs
och bedöms i miljökonsekvensbeskrivningen.
Det handlar både om lämplig lokalisering och
utformning och att bedöma risker och osäkerheter.
Mer information finns på Naturvårdsverkets
hemsida www.naturvardsverket.se
Där finns även handledningar, webbseminarier mm.
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3D- som stöd i planprocessen
M et r i a

Text: Annika Säw
Torsdagens program öppnade med en föreläsning
om 3-D stöd i planprocessen. Först ut var Viktor
från Metria. Han inledde med frågan:
Vad är viktigt för en planarkitekt att tänka på i rollen som både beställare och användare av 3D-modeller? Frågorna vi bör ställa till oss själva innan
vi går vidare är:
1. Vad ska vi använda modellen till? Den
frågan handlar om vilken slutprodukt ni
förväntar. Bara illustrationer? Skuggstudier? Underlag för projektering? Olika
användning ställer olika kraft på modellen. Ska vi ha en liten modell till ett enskilt
projekt eller en som täcker t.ex. hela centralorten?
2. Ska vi själva bearbeta modellen? Vill vi ha
en färdig skuggstudie eller illustrationer,
eller är det själva 3D-modellen i sitt originalformat vi är intresserade av? Om vi
inte gör den själva, vilka krav ska vi ställa
föra att garantera att den håller en bra
nivå.
3. I vilket program ska vi arbeta med modellen? Sketchup är kanske det vanligaste
bland oss planarkitekter, men det finns en
uppsjö, och det är då viktigt att leveranser
kommer i rätt format och att datorerna är
kraftfulla nog att hantera den.
4. Kanske den viktigaste frågan att ta ställning till är om det någon mer än vi själva
som är intresserade? Kan vi sprida användningen och kanske även kostnaden?
Skulle gata/park eller fastighetsavdelningen vara intresserade? Finns det redan
kompetens inom organisationen? Har
exploatören kanske redan gjort en 3D-modell vi kan ta del av? Det blir lätt dubbeljobb.
5. Åter till den första frågan: vad vill vi
använda modellen till och varför ska vi
planarkitekter använda 3D-modeller?

Om vi bortser från specifika analyser som t.ex.
solstudier så är det i grund och botten en metod för att visualisera rumslighet och skiljer sig
inte särskilt mycket från t.ex. perspektivbilder
eller äldre trämodeller. När tekniken ständigt
utvecklas och VR och AR är begrepp som allt
oftare hörs i sammanhanget så kan det vara
bra att ha kvar detta i minnet. Syftet är i mångt
och mycket detsamma även om tekniken förändras.
Om vi vet vad vi vill använda modellen till
blir det lättare att avgöra vilket program vi ska
använda för att uppnå målet.
Ett sätt är 3D-data i GIS. Det skiljer sig inte från
vanlig GIS-data. Man har ett attribut med t.ex.
byggnadshöjder och kan med hjälp av detta
skjuta upp byggnadspolygoner till rätt höjd. I
Esris program finns det alternativ för att göra
denna typ av visualiseringar. Fördelen är att
det går att göra storskaliga modeller ganska
automatiserat. Nackdelen är att det kräver bra
indata, t.ex. byggnadshöjder. I de fallen det
krävs en högre detaljnivå på byggnaderna,
såsom takkonstruktioner eller placering av t.ex
balkonger kan det bli svårt.
Den andra typen är den CAD-baserade 3D-modellerna och kanske det vi oftast förknippar
med 3D-modeller. Den är istället uppbyggd av
polygonytor, eller en mesh. När man gör den
så sker det i regel genom direkt manipulering
av polygonerna. Det är egentligen samma sak
som en modell i trä eller lera, men med ett
annat verktyg.
Bland planarkitekter är nog sketchup det vanligaste programmet för detta, men även Blender,
Revit och Archicad används. Revit och Archicad är exempel på BIM-program. Det innebär
alltså att modellen blir en virtuell prototyp av
en byggnad, så t.ex. allt från bärkraft till energiförbrukning kan beräknas. Det går alltid att
växla data mellan dessa program. Lantmäteriet

har idag ett regeringsuppdrag som heter Digitalt
först som handlar om att få ett smartare digitalt
flöde i hela samhällsbyggnadsprocessen. En
del av problemet är just glappet mellan GIS och
cad-system.
En summering är att en modell bör vara:
Tillräckligt detaljerad terrängmodell för att ge
en trovärdig bild av t.ex. marknivåer men inte
så geometriskt komplicerad att den inte är hanterbar. Modellen bör vara möjlig att modifiera
vidare. Staden förändras, och 3D-modellen ska
inte behöva göras om från grunden vid varje förändring. Kostnaden måste stå i relation till värdet
som modellen tillför. Det hör samman med punkten ovan att en modell som går att bearbeta vidare får en längre livslängd.
3D-modeller i en detaljplan kan användas till
flera saker. Rena illustrationer eller analyser. Det
vi ofta vill ha är en trovärdig bild över hur framtida bebyggelse kan komma att se ut. Men planens
regleringar påverkar i hög grad vad vi faktiskt vet
om detta. Så det man behöver fråga sig själv är;
vill jag visa ett sannolikt utfall av planen, eller vill
jag bara visa ett av många utformningsalternativ.
Efter Viktor Ljungström kom Luis Martinez
som till vardags arbetar med fotogeometri vid
Metras kontor i Gävle. Luis lotsade oss igenom
den historiska utvecklingen fram till dagens
metoder och arbetssätt för en fotogrammetriker.

Fotogrammetri är ett teknikområde som avser
konsten att göra mätningar av tre-dimensionella positioner hos objekt i världen utifrån
två eller flera fotografiska eller digitala bilder.
Arbetet innebär att utföra datainsamling i form
av flygbilder och LIDAR-data både från luft
och marken.
Dagens fotogrammetri sker främst genom
flygning eller med UAS teknik tillskillnad från
de stora maskiner som användes på 1900-talet..
Från UAS kan man skapa 3D-visualisering,
sned- och vybilder, fasadbilder,Informationstavlor,360-panorama, volymbestämning,
solkartor eller förändringskontroller.
Det är viktigt att veta vilken detaljeringsnivå
informationen behöver ha och vilket användningsområde den ska användas till. Detta kan
man avläsa i en LOD-tabell.
Bearbetningen av insamlat material resulterar
i t ex.3D-visualiseringaer och animeringar, volymbestämning av bergtäkter, sand/grustäkter,
virkesupplag, torv och spånhögar eller avfallsanläggningar. Genom flygning med UAS kan
man ta fram sned/vy bilder fasadbilder, skapa
informationstavlor eller 360 panoramabilder.
Man kan också göra förändringskontroller av
deponier, miljöstationer och sluttäckning. Genom att kopiera länkarna nedan och klistra in
i din webbläsare kan du ta del av exempel på
arbeten som Luis varit med att ta fram.

Traditionell flygning och UAS-flygning med drönare
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Stadsvandring Gävle
Akt uella p ro j e k t m e d e f te r fö l j an d e st ad svan d r i n g

Text: Frida Lindberg

Årets stadsvandring i värdkommunen bestod
av en promenad som, efter att vi delat in oss i
3 olika grupper, inleddes med att vi gick från
centrumkärnan och ut mot Alderholmen, och
Gävle Strand. I de tidigare hamn- och industrikvarteren finns Gävle strand, Gävles nya
stadsdel. Stadsdelen är under uppbyggnad.
På väg ut mot Gävle strand gick promenaden
förbi Magasinskvarteren och vidare mot den
första etappen av Gävle strand. Vi passerade
landmärket Fullriggaren och de bostäder som
ligger i direkt anslutning till kanalen.
Etapp 1 började byggas under 2007 och består av bostäder med allt ifrån enplansradhus

till flerfamiljshus i 12 våningar. Skalan och
exploateringen i etapp 1 är relativt låg vilket
helt enkelt är en anpassning till den då rådande marknaden.
Promenaden fortsatte till etapp 2 som även
den består av bostäder men i något större skala och högre exploateringsgrad. Genom båda
etapperna rinner Gavleån som är en viktig del
av strukturen. Etapp 2 av Gävle strand är i
full produktion och byggkranarna står tätt.
Vi avslutade stadsvandringen längs ut på Anderholmen precis på gränsen till etapp 3 som
precis har börjat planeras i form av ett antaget
planprogram.

Etapp 2
Etapp 1

Etapp 3
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Leva med vatten i Vietnamn
Na n c y Svens s o n , St u d e nt BT H

Text: Karin Svensson

Nanny berättar om sitt studentprojekt i Ho Chi
Minh City, Vietnam. Projektet genomfördes
i en kurs som hette Komplexiteter, temat för
kursen var Att leva med vatten. Kursen var en
del i Masterprogrammet i Stadsplanering på
Blekinge Tekniska Högskola. Kursen bestod
av tre delar, förberedelser, fältarbete i Ho Chi
Minh City, Vietnam och projekt. Innan resan
till Vietnam läste gruppen in sig på landets historia, geografi, demografi, regeringsstruktur,
kultur, stadsplanering, arkitektur och stadens
rumsliga struktur.
Klassen reste till Ho Chi Minh för att utföra
själva fältarbetet i tre veckor. Fältarbetet gick
ut på att ta reda på så mycket som möjligt om
vardagslivet, vilka möjligheter och begränsningar som finns i den nuvarande urbana miljön i termer av planering, politik och ekonomi.
Vietnam är ett fattigt land som styrs av ett
enda parti och också oerhört korrupt. Framför
allt var syftet att studera hur stadens invånare
lever med vatten! Vilket skiljer sig mycket från
hur vi lever med vatten i Skandinavien.
Fältarbetet utfördes tillsammans med en grupp
vietnamesiska planeringsstudenter. Största
delen av fältarbetet genomfördes på en plats
som heter Than Da Peninsula. Anledningen till
att Than Da valdes ut var att det är en ganska
speciell plats i staden där det kommer ske stora förändringar.
Fakta/bakgrund om Than Da som är en halvö
mitt i Ho Chi Minh omgiven av Saigonfloden.
Ön har endast en väg och en bro (Kinh bridge)
som förbinder platsen med resten av staden.
Övrig angöring sker via båt eller färga. Under
två månader (med två månaders mellanrum)
är Than Da utsatt/påverkat av tidvatten. Smutsigt vatten från floden flyter då över gator och
in i husen. Människorna kan bara vänta tills
vattnet sjunker undan igen. Regnperioden
under september, oktober och november kombinerat med tidvattnet gör att vattnet stiger till

extrema nivåer. Svaga geologiska förhållande
i kombination med vattnets rörelse orsakar
omfattande erosion.
Tanken med att välja Than Da låg i möjligheten
att studera nuläget på platsen men också att
få en inblick i hur de som styr Ho Chi Minh
tänker att platsen ska utvecklas.
invånarna på Than Da är oroliga över hur
platsen kommer utvecklas och att de kommer
bli tvingade att flytta. Vilket med största sannolikhet kommer att ske när planen för Than
Da vunnit laga kraft. Studenterna fick de ta del
av de detaljplanekartor som gjorts för området.
Den tänkta utvecklingen för Than Da skiljer sig
markant från hur det ser ut idag. I visionerna
med breda asfalterade vägar, höga byggnader,
skolor och företagsparker, nästan all grönska
borttagen finns inte plats för de människor
som bor och lever där idag.
Projektet bestod av att ta fram en Masterplan
vilket kan liknas vid en Fördjupad Översiktsplan och ett individuellt projekt där studenterna
fördjupade sig i en del av planen. Studenterna
jobbade bland annat med intervjuer, fotografering och film tillsammans med de vietnamesiska studenterna som också var till stor hjälp då
språket ofta utgjorde en stor barriär eftersom
det inte var många som talade engelska.
Nanny visar ritningar på hur Than Da ska
utvecklas till en modern stadsdel med höga
hus, breda bilvägar, tunnelbana, olika former
av företagsverksamhet och annan service som
exempelvis ett sjukhus. Många av de sakerna
är ju inte dåliga med tanke på hur platsen ser
ut idag när det inte finns asfalterade vägar
eller sjukhus.
Det som upprörde studenterna var tillvägagångssättet, att tvinga dem som bor där idag
att flytta, utan någon form av kompensation
eller alternativ. Det är inte heller en bra lösning
att asfaltera hela platsen med tanke på befintli-

ga översvämningarna. Ett genomgående problem för HCMC är att hela staden håller på att
sjunka på grund av dåliga geologiska förhållande samt hård exploatering som stänger in
vattnet och hindrar dess rörelseförmåga.
En kväll stannade studenterna kvar på Than
Da för att se när tidvattnet kom in och på bara
ett par timmar hade vattnet stigit med nästan
två meter. Men tack vare smarta erosionsskydd
kunde vattnet tränga in marken och hindrade
att det steg lika mycket. Skydden påminde lite
om en gräsarmerad parkering fast vertikal på
flodkanten.
Fältarbetet avslutades med en skiss på hur studenterna tänkte sig att Than Da skulle kunna
utvecklas. Utgångsläget var att området skulle
bebyggas och utvecklas på ett humant sätt där
de som bor där idag inte tvingas flytta. Det
handlade om att skapa en grön sfär med ren
luft och naturlig vegetation. Resultatet blev ett
område med flera viktiga samhällsfunktioner
och ett myllrande gatuliv. Problem med översvämningar och erosion minskade. Genom
bevarande av den naturliga vegetationen men
också genom införande av parker och andra
rum för rekreation förstärktes områdets kvalitéer. Men studenterna är medvetna om att
det aldrig kommer ske så länge landet har det
styre som råder idag.

till en mer parkliknande miljö för att ge invånarna offentliga rum att vistas i. Planen visar
också områdets relation till resten av området.
Saigonfloden som flyter runt om Than Da
ger platsen unika förutsättningar men också
svårigheter både i dagsläget men också för
framtida exploatering. Floden ger halvön ett
behagligt och svalt klimat men skapar samtidigt problem vad gäller översvämning och
erosion vilket också utgör ett hot mot området.
I arbetet skulle också andra faktorer som
bebyggelse, naturmiljö för lek och rekreation,
infrastruktur och teknisk försörjning behandlas. Dagvattenhanteringen utgjorde projektets
huvudfokus. Than Da är utsatt för både översvämning och erosion därför är dagvattenfrågan viktig att lösa. Att ta hand om vattnet
på plats ger möjligheten att låta vattnet bli ett
naturligt inslag i miljön med många fördelar
i stadsmiljön som t.ex. estetiska värdena som
större kanaler i anslutning till floden som kan
erbjuda fiskemöjligheter.
Nanny avlutar med att gå igenom illustrationsplanerna och illustrationerna som visar vilka lösningar och åtgärder som kan tänkas för området.

Efter masterplanen var det dags för det individuella projektet med olika inriktningsområden
med ett illustrationsförslag på en del av planen.
Nannys projekt blev en fördjupning i dagvattenhanteringen och översvämningsproblematiken. Syftet med förslaget var att visa
implementering och lösningar för dagvattenhanteringen. I planen kan man se den omfattande grönskan som bevarats eller renoverats
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Vad händer mellan husen
Leo G ullb r i n g, ar k i te k t u r k r i t i k e r o c h j o u r n al i st

Text: Ola Tollin

Leo Gullbring journalist och arkitekturkritiker
var sist ut av årets föreläsare. Föreläsningen
om ”Vad händer mellan husen” tog oss med
på en resa runt stora delar av USA där olika
projekt och intressanta fakta avslöjades. Infrastrukturutmaning i L.A, klimatutmaningar i
New York, återuppbyggning i New Orleans.
Gullbrings sätt att föreläsa följer inte en självklar röd tråd men skapar ändå intresse genom
hans stora engagemang för plan- och arkitekturfrågor. Föreläsningen börjar med ett citat av
Winston Churchill.
”We shape our buildings, and afterward our buildings shape us!”
Plötsligt befinner vi oss i Los Angeles och det
blir tidigt tydlig att Gullbring spenderat mycket tid i USA och har stor kunskap om olika
projekt där som handlar om samhällets utveckling och dess utmaningar.

Los Angeles snabbt ökande befolkning skapar
stora utmaningar och boendesituationen för
de nyanlända blir sämre i takt med detta. Att
komma åt ny byggbar mark är ett av de stora
problemen. Ett förslag är att täcka över delar
av L.A-river och bygga bostäder där. En annan
sak man arbetar med är att göra gamla och
nedgångna områden mer attraktiva.
LA Más är en ideell organisation där arkitekter
tagit för sig att försköna staden genom att med
enkla medel renovera byggnader och utemiljöer. Detta har i sin tur lett till att stadsdelen
Watts gjorts mer attraktiv för handel och på
sikt kan det leda till att det blir en mer attraktiv
boendestadsdel.
Just nu jobbar borgmästaren tillsammans men
en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag för
byggnation av 2 miljoner nya självförsörjande
bostäder. Detta är ett gigantiskt projekt som
det blir intressant att höra mer om i framtiden.
Vi tror att detta blir av då behovet är enormt
i L.A och pressen från en utsatt natur och en
ökande befolkning ökar för varje dag.
Utmaningen blir att skapa en levande stad som
tar hänsyn till de som ska bo där och inte bara
skapar större förmögenheter för byggherrarna.
Vidare så hamnade vi under en stund i New
Orleans. Här står man inför delvis samma
utmaningar som L.A, en ny stad måste byggas.
Denna gång måste den klimatanpassats och ta
hänsyn till ändrade förutsättningar både från
befolkning och klimat.

Exempel på hur man med enkla medel i kommunens regi gjort gatumiljön mer attraktiv.

Innan orkanen Katrina så fanns inte det strategiska tänkandet som man nu inser kommer
krävas vid byggandet av en ny stad. På grund
av dålig planering så var skyddsvallarna runt

staden all för få och för låga. När vattnet väl
tagit sig in så fanns det allt för få ytor med genomträngliga skikt, massor av asfalt, så vattnet
hade svårt att sjunka undan.
Nu pågår många olika projekt där man bygger
”säkra” hus. Hus som ska kunna klara höga
vattennivåer, ha tillgång till el och V/A trots
höga vattennivåer och allt detta på ytor som
ska ha mindre hårdgjorda ytor runt omkring.
I New York får vi höra om orkanen Sandy som
gjorde mellan 100-200.000 bostadslösa. Området Rockways blev totalförstört, men är idag
helt uppbyggt med en ny boardwalk i betong.
Efter detta har man insett att planering för återkommande stormar behöver göras på ett nytt
sätt. Manhattan Seawall är ett gigantiskt projekt som ska skydda befolkningen mot hastigt
höjda havsnivåer.
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Som i alla stora projekt där mark är dyr och
varje område redan är bebyggt, uppstår slitningar mellan befolkning och staden som i
detta fall är projektägare. Oförmågan från
staden i detta fall att ta hänsyn till näringslivets
intressen och de boendes behov gör att projektet försenats med flera år.
Dock finns exempel som lyfts fram för att kunna lösa konflikten. Ett av dessa är The Highline, Manhattans tidigare tåglinje som byggdes
ovanför gatumiljön under 1800-talet. The
Highline stod länge övergiven och man insåg
efterhand att detta stora område kunde göras
om till park och strövområde mitt i New York.
Om staden på detta sätt kunde lägga till rätta
för ytterligare ett gigantiskt grönområde ovanpå The Seawall så skulle kanske näringslivets
och befolkningens intressen kunna tillgodoses.
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Plandagarna 2019 hålls i Stockholm den 28-29 augusti
och programmet är nu under framtagande. Några
klara föredragshållare:

- Helena Bjarnegård, riksarkitekt
- Alexander Ståhle, Spacescape AB mm
- Elisabeth Argus, DigSam
- Jim Hedfors, SGU
- Boverket
För mer information www.planerare.nu
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