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Mot nya djdrva m6l
Se ar semestern 6ver, hosten ar an€gande, barnen bOrjar i skolan (hemskt vad t den ga0 och
vardagslunken etervander. nnan hiisten bdrjar pa a var har styretsen och sektionerna alltid srtt
ar lga planeringsrnt i te f i j r  det konrmande aret.  ler i form av en dagstur t i  tA and. Vi i ick har moj.
lighet att diskutera de grundlaggande maien och syftena rred fdreningen och pabijrja arspla-
neringen for 2010. nf6r matet geno mfdrdes tre korta en ketu ndersdkn in gar krin g ett antal cen,
irala fregor. Tack a la ni som svarade da det gav oss styretsen vardefu 

 

inpui om hur ni vijrde-
rarfofen ngensverksamhetoch vAdedning kring nya d6er,amnen och aktiviteter. Ettgtadjande
svarvar hur myckettidn ngen uppskattas. Sk6n respons fdr redaki onsradei och a a som bidrar
till t dningens produktion, ett stort tack fdr efa insa$erl

Vidare kornmer sb/relsen att vid sitt oktoberm6te diskuiera verksamhetsptanen fdr de kom.
mande aren.Vihoppas kunna faststal la planen fdre arets stut.  nnehe 

 

och inr iktninekommeratr
redovisas vid nash 6rsmiiie.

Med f i j rhoppningom en sp: innandehdstoch attv ses paVL daaarna 09.

Peter Wegstdm

Nordisk lantmatarkongress i  Aalborg:
Arels rordrska la.rnata ho-g.ess rAatborg hroe tla
huvudiragor pA dagordningen: det nordiska samar.
betei iom utbildningsomr,det och k imatrraSan.

Sem narieserien om k imatuimaningarna vsade
med iydliga siflror och tankvarda slutsatser h!r v
kan och bOr ga v idare imi jdarbetet .

Bredden i lantnratarutbi dnlngen Cbr oss val lampa.
de som rAdgivare fragor som 96ller markoch dess

cecllia Lifden tillde ades ett av de tre koiSresspri.
sen rd' sin Lppsals oa dr ?hr:tre. och eneageaare.

De nordiska ombudsnr i jnnen hd ts i t t , r  iga mdie i
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samband med Aa borekongressen. Paneringen av nasla ars
kongress Norgevaref  avombudsm;nienshuvuduppgi i ter .

F iJreninssnyt l

Hi is tens t i i rs ta t rukosln i t te

Frukosimiite om beslutsf atiande.

Dig i ta la ark iv  i jkar  t i l lg i ing l igheten
Lantmaierlets kartor ar nu d gta a. Digitatser rgen
inneb5r en revolut on fraga om ti tgang iglret.

Hi iga hus iStockholm gar  emot

Ett 30.tal skyskapor kommer aii r0rbrdra
Stockholmssladsbild. Laidmarker och
accenter sijger fdrespraJ<arna. Fariblinda
pranerare och brott mot riks niresset,s:t8er

Bygg a0-vaningshusl

Riktigt hijga hus ibra lagei i,r enda vacen
atga idrat rada bot pa bosladsbrsien
Stockholm, skriver Thomas Larsson, eko.
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Huvudfr6gor

Utbi ldning och k l imathot

Arets norc l iska lantmAta rkon gress i  Aalborg hade tvd

huvudfragor pa dagordningen: det  nordlska sarnarDe-

tet  inom utbi ld n ingsom radet  och k l imatf ragan

A,J  ts  FG T 
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Z spe torsturen ngen Henn nBElnr

s i ronr .  tog is  t t  !a  komst ta b and afn: t

!pp f ragan om 5amverkai  inom Nor. len

kr  ng var  utbL dning A a k: rn n ie varn

bast  pa a i  V borde ut r ry t t la  mol  ghe

ien at i for  agga o k:delaravLr i l rk lnng

en t  lL  det  un versLie i  som har de a 'asta

forutsat tn ng.r  for  lust  . ien de e i  ; !

! tb  dn ngen Et t  sarn:rbeie l rar  lust
pabofJais  melLan den d!nska and n

spekiors l ib ldningei  ! .1  Aa borg !n

!efs ie i  och Lunds !n vers l te t  Den

danskn Lantmater  s iuderan. len so v L

spec a lsera s g nonr  las l  gheisekonom

kan ia den delen av utbr  dningei  I  L !nn

Key noie sperker  !ar  F lGs Presrdeni
Si ig  Enem:rk som ar  bosat t  I  Aa bors

och som de tagr t  en ang rad nofd sKr

lantmatafkongresser .  l lans lore. l rag

hi rndl ;de om .n inratarroL crrs  ! tveck

I  rg f ran nr : i tanoe t  I  m.  r ;gement  och

ednfskap och . j : rmed ant inatar€ns

r .o l lgheter  iL  en j r : . i i ra . lancle ro !

den g oba a ! iveckl ingen.  VibLdraf  med

br.c j  kunskap om bLand ani i l t  agande.

var . ie f  ng.  kaf i  aggr  ig  pLnncr  ng ocn

agst  l in  ng med fok!s pa m.rrkanva rd

nrngen Danned ocksa i  en ha b i l r

s o c a  e k o r o m s k  o c h . i  l o l a n  g  ! t

Kongressen h;de fyr ;  overgr  pan. le

r .eman med et t fore. l fagtrarr  var le Lan.1:

Geogr. f lsk nformat  on som ,ng.ng i

L lgta ior la inng Ul l  S; f . jgren Laf i

nratef  et  t !  ade f . r  o  r  Geodat : r  dr  !

kraf t  l tveck ngen .v  € iorva t r  ng

Nasta sessio r  t rnndl ;de om K mat! t

nrnn ngen oknln kofsekvenscr  och

berc. lskaL.  Thom.s Ny Lr f  d . lo f t rLrnds
Bo H.Jrssot i.r iiie i)iidC ut oter l!si

r !  At rg/ t t . rs  f  )s t . / idron. . .1



Det man rnte har lhuvet la
man ha i benen, sa |lils Schau
ttan danska ltltrbstyrclsen ach
loNand lade trad gatd sbadet till

De tte kongressptistagarna var
Saifnd Mykland, Chnstian Tel.
tufsen ach Cecilia Lindeh ( h).

Rebierg l ile at ett vandrande
tygsardla/i som sa sakte/iga rr
pe vegut i Kattegatt. Att besti
ga denna stara sanddyn val
sam att tudyfta sig trlli)knen

Fotedragsh'llatna j fiatde sessianen talade o.n .li?.itala @rktyg i byggbGnschen. tu v tvlartin Andr'e, Sverige, Hei.li Belg, Notge,
Gunnat Frjbarg, Danmark och Hennk Haggen, Ftntand.



direkidr, Gastrike Ateryinnare var den
svenske fdredragshellaren I denna ses-
sion. I en sArskiLd artikel i detta nummer
berattar Ingegerd Hedmark orr Inne-
hAllei i ett par av fdredragen I denna

Tredje sessionen behandlade Radgi-
varrollen. Har var det Ingegerd Hed'
mark, Strucior och Lars Jansson, Lant'
materiet, som tillsammans berattade
om Lantmataren som redgivare i bade
statlig och privatsektor. Ett langre refe
ratfinns pA annan plats I tidningen.

Den sista sesslonen handlade om de
digitalaverkvgen ibyggbranschen.Det
svenska bidraget om Frans - Framti
dens handlaggningssidd fdr fastig'
hetsbildning, presenterades av l\,4artin
Andr6e, Lantmateriei.

Sista eftermiddagen gjordes eii stu
diebesdk pa Aalborgs universiiet dar
flera fdredragshallare ber:jttade om
den danska utbi ldningen ul l  landin'
spekt6r. Nu finns aterigen mdjllghetatt
lasa vissa delar av kurserna i Kdpen_

Arets Lantmatarkongress blev en succ6,
med val genomfdft arrangemang och
manga goda fajred rag. Vadret var dess
utom strebnde, vilket bldrog till den
positiva upplevelsen av Nordjylland.
Det fanns rikliga iilffallen till informella
kontakter med kollegor lran de andra
nordiska landerna.Aven lsland hade en
deltagare med och tanken er att invol'
vera lsland mer idetta nordiska samar-

Tva viktiga fragor Sterkom under de
tre kongressdagarna. Dels utblldningen
och m6jligheten till gemensamt nor'
diskt samarbeie inom utbildningsom'
redet, dels klimaif ragan.

N:ista kongress hal ls iNorge 2012,
antingen i Oslo eller i Bergen. Norges
utmaning bliratt hitta ett program som
kan lockaalla kategoriefav lantm,tare r
alla 6ldrar. Den tanke som lunnits med
kongressen som ett familjearrange'
mang under semestern kommer nog
att 6verges. Detgalleratt hittaforrner sa
att arbetsgivare ser nyttan med kon-
gressen och flerfAr m6jlighetatt delta L
tjansten, Kongressen kommer darfdr

ligga I bdrjan pa hdsten och koncentre'
ras se at invigningen ligger pe torsdag
efterrniddag, fdredragen forbatter pa

fredagen och den fackliga utflykten fdr'
leggs til ordagen.

Vld sidan orn f6redragen och sessioner'
na bjods en rad evenemang. Aalborg
stad haLsade valkommen I sitt fina
konstmuseum fdrsta kvallen.

Andra dagen var det facklig exkur'
s lon. Med en uimarktguidefran danska
I\,4 iljdstyrelsen reste vi no rrut till Skagen.
Han beskrev landskap, utveckling, m6l
ligheteroch svarigheterfdrdenna del av
Jylland. Det nordjyllanska landskapet
ar bldat i havet, uppstigei ur havet,
nedpressat av stiderna och nu ater
omformai av havet och iv issa delar p6

vzlg attfdrsvinna i havet i8en.
Fbrsta stoppet var vid Rabjerg lvlle

som ar ett vandrande flygsandfijlt sofil
sa sakteliga ar pa vag ut i Kaitegatt. Att
bestiga denna stora sanddyn var som
att fijrflytta sig till oknen. TiLl upplevel
sen bidfog stralande soloch en bra bi t
dver 25 grader varmt.

Val framme i Skagen tog vi "tAgei"

Sandormen angst ut till spetsen Pa
Grenen, Gamla kartor v isar hur denna
delf6randrats bver aren och forillttats.
Den fyr som f6r ett par arhundrade
sedan byggdes mitt pa landtungan har
numera hamnat nara Kattegatt med
risk ior ati om ytterlgare ett antaler sta
ute i havet.

Darefter ingick ett besok pa Skagens
naiufrum, en vacker byggnad ritad av
Jorg Uizon (Sydneyoperan s arkitekt).

Skagens museum nred specialut'
stal ln ing om Anna Ancher-en av ska'
genmalarna fanns ocksa pa besokslis'
tan och lunchen intogs vid hamnen
med utsikt mot det danska kungaskep'
pet Dannebrogen. Den danske kron_
prlnsen deltog ien kappsegl ingvid Ska'
gen jusidenna dagoch bodde pa bdten

PA kval len var al la inbjudna pa hem'
ma.hos i danska lantmiitarkollegors
hem. Det blev som alltid valdlgt roliga
och givandet immar.

Sist men inte minst kom festkvallen
med dans t i l l  sena t immen som avslu'



Att svalka atminstone fotter-
na i Kattegatvat tnte dumt.

nonsressTaKta
Den 5 8 august g ck den 21 nord ska lant.
matarekongressen.v stapeln i  Aalborg pe
.ly and. V den orn stedei siyrkef' e er pa
svenska Kunskap om aget ger styrka var

Den Jorsia kongressen hd ls i  KOpenhamn
1920. Senast Sverge och Stockholrn var
vard var ar 2000

Sammanlagi ko. i  strax !nder 100 delta-
gare p us ca 30 medfol lande. En i ten besv.
kelse ior de danska arrangorerna som rak-
nat nred !pp t  200 de iagare. Framforal t

Samt sa loredrag vd kongressen kom
rierattb t  lganA ga paden danska lafd n
spektorsiaren fgefs hems da www ddl.org.
De f lnns ocksa beskrvna iarets Nordiska
hi i l te av Land nspektoren. Tidningen f  nns i
begr;nsad !pplaga pa ASPECTS kansl i  d;r
clu kan lresia a ett exemp ar.

il

'Sardofnlen 
tog./e/iagarna

/drgsl rl pi Gfenen i Sle

lledf.tlande bl.nls pa rka
,roy'rrhetef irll bekanla s,g
med AatbotEs unika mi l io

Stig [nemrr& ch.rmas av
skulptun:ma tAalbotgs
ionslmuse!m, d;r delidgar.
,d ha/s.?.les '/;/komn, (t ,)
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Kl i  matf i j rdnd r i  ngarna

Lantmdtarna
i s tar tpos i t ion
Att  vart  k l imat forandras hor v i  dagl igen,  v i  laser om det  i  varenda t ldning och rapport ,

men vem presterar  et t  budskap som var och en forstar? Hur forandras egent l igen vart

k l imat? Hur pdverkas v i  av det? Och hur forrnulerar  v i  konkreta rZrd och anvisningar

ut i f ran uppstal lc la mal  och prognoser? l  Aalborg var "Kl imaudfordr ingen -  lokale kon

sekvenser og beredskab" en seminar ieser le rned tydl jga s f f ror  och tankvarda s lutsat '

ser .  T ex at t  under 2OO7 gav hushal lens aterv inning av glas,  metal l '  p last  mm fakt iskt

hela IA% minskade uts lapp av vdxthusgaser '  har f inns sdkert  en outnyt t lad potent ia l

A\r  NGEGLRn ; tD i rA ; r (  fo la  Nc ! ! : r rD u t l rL lA  l (  E , .Rr l ra  L , \FS! r



fing, men ocksa genom ati arbeta rned
att anpassa sarnha let t I eJfekterna av
det forandrade kl imatet med r isker for
oversvanrningar, ras, skred och ovader.

Avgiirande inf lr.tande
Lantmatarna nom den offeni t iga sek
torn harettavgdrande infytande pa den
lrarntda sarnh; lsp aneringen, med
m6llighet att uppmarksamrna ktimat.
aspekterna ett tidigt skede. nom stat
och komrn!n f  nns samhal lsplane.
rare, fastighetsldrvaltare, fastghetsb I.
dare rnm som arbetar med samhal ls.
struktLr,  ornst; l ln ing av energi fdrsor j .
nrng och fasi ighetsb dning.

I prakUken kan det innebara att v
framtiden blldar rrindre tomter v forta-
tar och expanderarutrned bef int t iga ko.
lekt ivtral ikstrak i  stal tet fbrattgesa ut.

Samhalsplanering innelattar ju
manga dlscipl ineroch kompetenser och
vikommeral l tof tare att  anvanda T och
G S tekniken fdr f ramtda sarnmantr; .
den etc.  Vi  kanske inie al ls aker och h:t .
sar pd varandra v d mdten, v kanske
traffas v a en skarm.

Det p:gar dag eit antal projekt inom
infrastrukiur. och bebygge seomradet,
bl a kan namnas Banverkets tr;dsak.
nngsprojektdar tota t 500 m tjkr satsas
pa att dka sakerheten och robustheten

larnvagsan aggningarna vid kraftig vind
etc. detta medverkar Lantmateriet med
att skapa servitutf0r tr.jdsakr ng.

Onfattande 6taganden
Lantmateriet har aven omfattande ata.
ganden moi kraft .  och telekommunrka-
tionssektorn med att *kra lednings.
dragn ngar med ledningsrati i nya
mindre s:rbara och rnarkfdrlagda ted.
n ngar,

Lantrr;ter et har uppdragattia fram
en ny nat one hijlddatabas med tatare
ocn rner noggranna hdjddata. Denna
nya bas kornmef att vara til sior nytta
v d den komrnande p aneringen.

Lantmateret har t i l lsarnmans med
Rymdstyre sen skapat fj:irranalysdaia
f i j r  akad kunskap onr mi l jd och kl imat.
forandringar Om vl  ar av varandra kan
v skapa batire forutsattningarfdrattdra
nytta av fjerranalysdata och fjArranatys.
datametoder i miid. och klimatarbetei.
Lantrn;teriet har redan ett nationellt
sarnordningsansvar inonr geodata.

Komrnande fdr?indringar PBL sUl ler
krav pe sakerhetshdjande och skadefd.
rebyggande atgarder I nya deta jplaner
samt ratifdr kommun att fa utf6ra etgar.
der pa annans mark. Dessa nya forhet.
landen kom rn er att berora lantmatarka.

K imafidrandr rgarna som orsa.
kas av utsapp av v;xthusgaser

Lantmataren ocn. . .
..,vindkraften
Viktiga roller fttr oss lantm:itare finns inom vindkraftsutbyggnaden. VindkBften
iSverige ska byggas utfren dagens 2 Twh ti 

 

3OTwh 612O2O. Her invotveras
lanlmAtare som fastighetsbitdare, marktijsare och verd€rare.

BostSderoch lokaler meste ptanerasoch utformas se att sopsortering och itkad
materialdtervinning mtjjliggi,rs. |bversikts. och d€tatjptan€r m6stevita hansyn
till markbehov liir aterv inningscentra ter och avta [shanteringsanl5ggningar.

Vikliga ilgarder genolnfijrs fitr att via omarrondering tiirbettra skogsbruk€ts
produklions-fiirutsatningar. Stora behov finns framst iDalarna dar ca 4OO O0O
hektarskogsmark Annu er starkt agosptiflrad.
..den biologiska mAnglalden
Valmaende ekosyslem och rik biotogisk mAngtald erviktiga fiir att mark och
biomassa ska kunna binda lner kotdioxid. Niitvefk av skyddade omreden som
Nalura-2000 om16den och utvecktandetav grirn inlrastrukru r ar 6tgarder som
ingar iden etgArdsplan som Europeiska kommjssionen utarbetat. Lantm,taren
har haf en vikrigfunktion itillkomsten av nya natrrreservat.
...utvecklad lT-anvandning?

paverkar livsfdrutsattningarna heta
vairlden och meste dadiir mdtas med
btgarder bade globalt och nationelt.
Hur ser dA lantm:,tarens ro ut i dessa
sarnmanhang?

Thonras Nylund, fOrbundsd rektdr,
Gastrike Aterv nnare visade sitt instag
att lantmataren har en given rott a la
dessa fragor som ytterst handtar om
var och vara efte rkom mand es framt d.

Det svenska kimatmaet ar ai t  : r
2024 uppni er 4A% rninskning av kti.
matgasublapp, ca 20 mil j  ton mindre
an 1990 ers n va. Ar 2O5O ska Sverge
Inte ska ha nagra nettouts app av vaxt.
nusgaser I atmosfaren.

Fiir att uppna rna et kravs en etfektv
samordning av Insatser inom kommu
ner, lan ssiyrelser och sta| igaverk. la la
dessa delar finns lantmatare som
peverkarframtiden genom s n yrkesrol
som lantm;tare, bede genom att dam
pa och fdfhindra fortsatt ktirtratfijrand

En utvecklingav positioneringstjanstelna
man kan hitta optinala rutteroch darmed

anom transportomr:det leder till att
minska utsleppen.



Ny planprocess

kmeli Wah gren, specialforskare vid
finska statens tekniska forskningscent-
ral!TI,arbetar med utveckla princ per'
na for samhiillsplanering i syfte att
begransa klimatfdrandringarnas inver.
kan pe miljdn, men ockse att anpassa
pla neringen illl den na fdr;n d ring.

Prognoser utidrda vid VTT visar att
uftmedeltemperaiuren dkar med + 4

grader de kommande 1O0 aren, att
medelregn-nederb0rden dkat med 15Vo
de kommande 50 aren,sndiAcket kom
meratt ligga kvar ca 2 mAnader kortare
tid i:jmf6rt med idagetc. S ffrorna talar
sitt b/d iga sprak, sarnhallsstrukturen
kommer ju ocksa att fdrandras och hur
pSverkar detta den kommande sam.
hiillsplaneringen?

Redovisa utsl6pp i detaljplan

lremeli redovisad e ett antal exem pel pa
hur nan iar med sigdessa kl imatprog-
noser i planeringsprocessen. Att exem.
pelvis redovisa utsEppen av vaxthusga.
ser ien detaljplan och aven redovisafor-
;ndr ingen av ol ika al ternat ivgeren klar
bild av konsekvenserna, som even blir
tydliga idr motiagaren. Dirnensionering
av avloppen er en annan viktig frega
som bdr be ysas mer i framtiden, lMed

dkade vattenm?ingder kan dimensio.
neringen vara avgorande ior att kunna
mlnska rlsken for 6versv:imnlngar, Det
ga ler alltsa att titta framat och inie val'
ja l6sningar utifran dei man kzlnner til
och erfarenhetsvarden. Minimigolvni.
v:er for nya hus ar ytterligare ett sati,
exempevis at i  i  p lanen ange minsta
golvhojd som + 3.0 m 0h.

ldag st6r nya stdrre bostaderoch per.
sontraiik f6r den storsta 6kningen av
vaxzthusgaser, Stadsstrukturalternativa
studier ar derf6r vlktiga, dvs hur ska
utbyggnaden ske? "Om viveljeratt byg
ga har - vad kommer harnast?" och
"Om vi inte va jer att bygga har - vad
kommer dA?", Traf kstudier och ufoeck'
I ng av kollektivtraf ik b6r belysas.

Irmeligav ossslutligen 10 gyllene regler
fitr planleggare:

1. Utred de loka a klimatfiirhallandena
och prognosernaf6rderasfdfandr ngar
med sArskildfocus pa extrema fo reiee I

2.  Utred omreden med en mdj ig r isk
for bversvamningar. Byggnader ska I
inte uppfdras pe dessa omraden, om

det inte kan ske tryggt och fornuftigt.
Utred ocksa de l:jgsta byggnadsniv6er.
na, som Kan ansesvara rryg8a.

3. Komplettera den existerande sam.
hAllsstrukturen. Nya omraden skall inte
planeras avskiljt fran existerande be.
byggelse. Undvik att skapa nya gles.
bygdsomraden.

4. Planera byggnadsomradena samti-
diglsom gr6nomradena och grdna kor-
ridorer planeras,

5. Skapa ett gott mikroklimat genom att
sarskilt beakta den inverkan blSsten
har,

6. En kraftig dkning av nederbdrds.
mangden meste beaktas,de man plane.
rar dagvattnets avr nningssystem, och
man bor kunna garantera avrinningen
vid en 6kning avvattenmangden.

7. Skapa helhe kombinationer av rad.
hus och flervaningshus en siora glesa
omraden med villor. Str:iva efter en
temligen tat bebyggelse. Anv:jndningen
avf jarr .  el leromradesvarmeochfdrny.
bara energlk:illor bdr framjas.

8. Granska fdrutsaftn inga rna fijr kollek.
tivtraiik. Skapa omradet eller bebyggel.
sen pa ett satt, som stddjer en utveck
lingav ko llekt vtraiiken. Skapa ocksa en
god rni jd fdr promenaderoch cykl ing.

9. Se t i l lat tol ika slagsverksamheter bl i r
p acerade in;rheten avvarandra, Blan.
da olika verksamheter, skilj dem inte dt.

10. Beddm vilken inverkan olika lds.
ningar har pa vaxthusgasutslappen, vijlj
de alternativ och ldsningar, som haren
optima inverkan,

Thamas Nylund ach hmeli Wahlgren
diskutetar upplegget ned Totben Juul-
sager, dansk lantmebre, modetatar och
affangot.



foreningsnyt t  >

Strategimiite
ASPECTS styrelse har haft sirategimate
pa en tur och retufresa t i  I  Mariehamn.
St6rre delen av styrelsen hade mdjlighet
att delta i en valmatad konferensresa
den 25augusU. Avresa n lran Stockho trn
skedde i ottan med Silja Europa. N,r vi
kom till IVariehamn var det bara att k i.
va av beten och kllva pa nasta bat som
var pa vag fran Abo til Stockho m. Elter
i0 minuter p: A and var vipa resa gen.
Forst nar baien redan leg Variaham.
nen avslutades de intensiva diskuss o.

Resultatet av de nyligen genomfdrda
enkaterna om den verksanrhet som

rnanga rnedlemmar svarat pa i sommar
lag t  l l  grund fdr diskussionerna. Nagra
av ragorna som behand ades var sale
desfdren ngenssyfte, m6 och organisa
non, hur kommunlkat ionen med med.
lemnarnaskal ske och vad somare er
borde vara rnedlenrsnyttan. Enkatsva.
rer presenteras pa annan plats detta

Sb/re sen skal nu skr iva neroch bear.
beta al la id6er och synpunkter fdr at t
kunna behandla dessa pd styrelsemdtet
i oktober. Vi aterkommer med rapport.

BiEltta Hanssan

Ti l l  minne av
Mar ianne
Edlundh
Det rr med stor sorg vi v it beratta att
Vlar ianne Edlundh avled den 15
augusti. IVarianne som pa ett stra ande
satt skott ASPECTS kansli under ftera
:r .  Vi f ick besked imlt ten avluniat i  hon
var a lvar igl  s juk, men Marianne sla v
var lu I av fortrastan att vi skute ses
lgen august elter semesterperioden.
Sa blev det in iel  Nlahanda var det dock
lyck gt fOr Maranne att sluiet korn s:
lort, eftersom hon !,varr fick uppteva
nagra smartsamrna veckor pa slutei,

llarianne hade senast arbetat p:
KTH och borjade pa SFF:S och SLF:S
kansl ief ter sornmaren 2005. Non korn
saledes att svara f6r ala uppgifter pa
kansl iet  under narmare fyra er.  Det har
varit iyra ntensiva er b ,a. rned
ASPECTS bidande, SLFs 100. drsjub

tet rned frukostmoten, VL.dagar,  td
nrngen, sarnarbetet med SVR om
gemensamt kans och mycketannai l

Al l t  dei ta har Mariannne skdtt  p;  et t
fantastski  satt l  Dessutom har hon
gefom sin person spri t tgadje omkrtng
sig. Fdrutonr for oss, som hade nara
kontakt nred l ,4ar ianne under de h;r
aren, aven t i l  iarenifgarnas styretser,
al la medlemmar och al la andra sorr
kontaktat kansl iet .  Hon har glort  det
genom stor vdnl ighet och en arnbrtron
att a t d ge god service och att dsa at a
problenr i  posi t iv afda.

Vi hade en nrycket nara arbetsre a-
t ion t  l l  l /ar anne da vi  hade an edning
at ibesbka kans etf  era g:nger veckan
underdetraaren Det kanns tungt och
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Darutover ansva-
ret ior det dag .
ga dpande arbe

t0rnt nar vi idag kornrner til Vasagatan
fdr att bes6ka ASPECTS kansli.

V sorjer en varnr vAn och kijr med.

Svante Astet na, Ake Ekwatt



l oklober
Frukostm6te med: Sektionen f6rfastig
hetsr:itt och rattsekonomi och SVR|s
Fastighets' och byggutveckl ngsgrupp

14-15 oktober
Viirderings' och Lantmaieridagar
Preiimin:irt program skickas ut i barjan
pa juni. Se :iven www.aspect.se

19-22 October

7th FIG Region a I Conferen ce. Spatia I
Data Serving People. Surveying & [4ap
pingfor Land Adrninistration and Erv
ronment lManagement. Organised by
FIG and theVietnam Assoc ation ol
Geodesy, Ca riograp hy and Remote
Sensing.
Web site: wwwJig.neYvietnam

Frukostmbte med sekt onen fdr Mijd
ratt och miljaekonom

3 dec€mber
Fru kostrn 6te med sektonen idrTeknlk
och Kartor

20ao
Vecka6
ASPECTS utbildnin gsvecka,
se hemsidan

14-16 Apri l
Kartdagar iJdnkdping

11-15Apri l
F G kongress iSidney,Austral ien
Se wwwjjg2ol0.conr far rner info.

I t"j
Arsmiite med ASPECT iVesieras
Program komrner senare

ASPECT p6
Facebook
Sedan en t id t i l lbaka f inns deten gfupp
foTASPECT pa Facebook. Har kommer
ASPECTS event, bland annat frukost-
mdten och pubkvalar att  uppdateras
kontinuerligt sd att du inte rnissar
nagot. Har du ett konio;r det bara att

96 med igruppen. Duf innerden om du
s6ker pe ASPECT.

Har du inget konto sa erdetgratis att
skaffa pa wwwjacebook.com foli bara
instrukt ionerna pa hemsidan.

Sjiilvklart kan du iiven finna motsva-
rande information pa ASPECTS hemsi-

Cecilia Linden

Hiistens fiirsta fru kostmiite
Hur fattar vi (reitt) beslut?
Torsdagen den 3 september samlades
eit40-tal personer i Westmanska Pa at.
set fdr att lyssna till Patric Andersson,
docent i  ekonomisk psykologivid Han.
delshdgskolan i Stockholm. Amnet fdr
morgonen var psykologiska mekanis.
mer som paverkar vaft besluisfattande

el ler enkare skr ivet:  "Hur fai iar v i
beslut?".

Pakic gav en inblick i de steg sorn
behtiver ias vid beslutsfaitande och vil
ka falLor sonr f inns- Bland annat paver.
kar vara attityder, uppfattningar och
fijrestallningar pa viket satt vi narmar
oss ett problem. Dessutom Ar vi inte
palltLiga vid inhamtning av fakta - god
beslutsfattande kraver inte bara fakta.
kunskaper utan aven ns kter om vi ka
kunskapervisaknar

Patrlc gav nagfa exempel pa vanliga
misstag.Vihar bl .a.en iendens att

12

' 6verskata vera kunskaper.Som kurio-
sa kan namnas att  Patr ic skr ivt  en bok
om myter och takta inom fotbo lsvarl
den dar han 'kl:r av" fotbo sexperter
och deras fdrrnaga att gdra prognoser.
B and annat lAml6rs lotbol lsexperter
nas prognosom fotbo ls.VM 2002 rned
ekmZlnnens. Och, fijga fdrvanande, var
lekmannens prognoser ika bra, Kon
kretga de dei at tg ssa vl lka 16lagsom
gick vidare frln gruppspelet och taia
om hur rnanga r;it rnan sjaM forvanta.
des ha. Experterna fdrvaniade sig ha 12
rattoch lekmannen atta. Bada gru ppe r.
na yckadesg ssa r; t t  pa nio lag-
' vegra overge en investering barafdratt
det redan har spenderats sa mycket
pengar idet(s.k.sunc cost). Ett k assiski
exempel verkarvara tunne bygget Hal

.leta efter stad lardet man tror pa och

att bortfdrklara sadant som ger emot

lvlorgonen avslutades med en diskus'
sion bland ahdrarna om egna erfaren'
heter vid beslutsfattande. En fdrklaring,
till sunc cost kan mdjligen vara att man
i6tt en emotione lrelauon tillettprojekt.
jvlan v linie 6vergedetav kenslomessi.
ga ska. Etttips iran en av ehdrarna var
att i koncernen, byia projekt med
varandra for att komma bortfran dessa
emotionel la band,

Frcdtik Brunes
Den sam anskat kopiar pe Patric

Andetssons PP-bildet kan maila tuedtik
Bru nes pe Iret ik.brunes@infG.kth.se



Medlemsenkaten

Det dr medlemmarna som bestdmmer
\ Det ar av oerhord betvdelse tor
/ ASPtCt.- styrelse att;en verl..
samhet som f6ren ngen har starnmer
med medlemrnarnas:sikter och dns-
kenral. Fdrattunders6ka detta inf6r sty
re sensfortsatta p anerlng av verksarr-
heten genomfordes under august i  en
enkitunders6kning bland medlem

Enkaten delades upp i tre de ar fijr att
lnte pe en gang sta la alltf6r manga lra-
gor. Negra b/ckte det var att i onddan
krenga t i l l f ragan aven om avsikten var
cod.

Vi fick in narmare 500 svar, v lket ar
ganska bra, eftersorn manga kanske
foidarande nte hade aterv;nt fran

Fdrst nagra al lm;nna kornmentarer l
Fiirvanansv:irt m:nga medlernmar sak-
nade uppfatining flera v ktga kagorl
llanga ol ka uppfattn ngar redovisades
ide s: i rsk lda kommeniarerna.

Tidningen !ppskaltas

den f ijrsta delenkaten var huvudf ragan
hur rnedlemmarna beddrner den kom.
rnun kation som ASPECT harmed med-
lemmarna. Av svaren framger klart att
iidningen ASPECT ar hog grad upp.
skattad. Nrler 5n 90 % av de svarande
tycker att tidningen ar bra, ganska bra
el ermycket bral  En klar major i tetanser
att ASPECT ska forts,tta att ge uien t d.
ning. Menga komrnentarer g; l lde anta.
let  nunrmer och om det;r  nodvandigt
att idningen ges ut som papperstid.
ning. Det arf r;gor som redakUonsradei
far dvervega och komma med fdrslag
i i l lstyre sen om.

En annan frega som diskuteraisinorn
styrelsen i,rom viska fortsafta ait ge ut
en tryckt rnatrkel. Ocksa pa den h:ir
punkten varmeran 80 % posit iva t i l  en
matr kel. Aven den fragan finns llera
fdresprakare ldr en digiial matrike i
sia letfdr den nuvarande tryckta.

N:rr det giiller hemsidan ansag nagoi
mer an 50 % att den var bra. Ratt
mAnga saknade uppfattning. En ange.
lagen uppgift ar att gdra hernsidan mer
aktue l. Den ar en rnyckei viktig kana
fdr informaton onr p6g6ende och kom.

Hdlften av nedlemmatna har ingen upplattning iftegan om foftbildning bland

til forendfingarlorb,ttringar. De ar
V;rda att gas igenom ordentligt.

I den tredje enkaten staldes bl a fra.
gor orn chefsnatverk, majligheter till
coach n g, tjejtr,ffa r/nah/erk. Aven iden
h,ir delarna saknade mAngaen uppiati.
ning. Bland de som redovisade nAgon
asikt Vckie en de att dessa arrange.
mang inte skule nredfdra sarskida
kostnader, utan antingen lnge i verk.
sarnheten el er endast krava en mindre

lnforrnation om internationella semi-
nareresor och internat ionel la utbi ld.
ningar uppskat ias, men aven idessa
delarvar det p:tagligt rnanga som sak.
nade uppfattning.

Fragan orn en sarskid sektionfijrfas-
t ghetsbi dning borde skapas besvara-
des av 4I % med ja,  15 % med nej
rnedan 44 % saknade uppfattning.

En forsta presentation av det har
materialet redovisades vid styrelsens
planeringsmOte i augusti. Mlaterialet
komrner att vara av stort varde f6r sty-
relsen s fortsatta arbete med att planera
foreningens framilda verksamhet. Ett
stort iack t i l la l la som svarat och lSmnat
vardefulla kommentarerl

Ake Ekwan

mande arrangemang.
ungefar ka nranga tyckte att matri

keln ska I ges ut i pappersformat res-
pekt ive att  hemsidan art i l rack g.

Menga tycker ingentingl

Den andra delenkAten ber6rde rred.
emmarnas men ng om ersrn0ten, Var.

derings och La ntrn eter daga r, fortbild
n ngsvecka och uUandsverksamheten.
P6tag igt nranga -c rka 50%-hade ng.
en uppfattn ng om vare sig arsmaien,
ut andsverksarnheien e lerorn den fort.
b ldningsvecka som ASPECT anordnat
nAgra ar. Dettatyderpa aitv maste oka
inforrnationen om dessa verksamhets
omrdden. De sorn hade en uppfattn ng
om arsmdtena var dock ganska positi
va. Pa ungelarsamma satt  sagsvaren ut
fdr de sorn hade en asiki om utlands
verksamheten och foribi dningsveckan.

ASPECTS frukostrndien uppskattas
av mer an 60 %. Tyvart svarade cirka
30 % ait de saknade uppiattn ng. San-
nol kt sarnmanh.inger dei med att iler-
talet frukostmdten h ttils arrangerats i
Stockholm och IVlalmd. AnmArkn ngs.
vart  ar at t  medlenrmarna synes upps.
katta attfrukostmatena iStockho m all.
tid arrangeras pa iftirvag lasta dagar.

Varder ngs och lantmateridagarna
beddms av cirka lO % vata be el ler
nrycket bra. Ti den f r:gan f inns manga
komnrentarer om nneha I  och fdrs ag



Helhetens mastare
Lantmatare ar val lampade att fungera som rAdgivare i frzrgor om guiller mark och

dess nytt jande, En orsak ar att  bredden ivar utbi ldning ger en fbrstaelse hur saker

och t ingh i lnger lhop .Enhe | fd rm iddaganv i indes t i l I a t td l sku te ra |an tm i i ta rnas ro | |
och hur den kommer att  utvecklas i f ramtiden

AV INGEGERD HEOMARK FOTO:  ASGER SONNE KR STENSEN

Lantmaiare, bade ofl entliganstal -

da och pr ivata,gavsin syn Pa verk'

samheten, hur den lorandrats och vl lka

som arde kommande stijrsta utman ng'

arna. de nordiska lantmatarnas foL

som radgivare flnns mycket gemen

samt. Lantmatare arval lampade att f  un-

gera som radgivare i fragor som giiller

markochdessnytt jande. Enorsakarai t

bredden lver utb ldninggeren fdrsiee

se hur saker och t ing hanger hop
N4anga ingenjbrer kan rakna ut exakt

olika placeringar och gdra ritningar 16r

ett vegbygge, men lantmataren kan aven

se hur v:igens Placerlng kommer att

paverka markanvandningen runtom'

kring, mlljon och even hur det ekono
miska v,irdet kommer ati forandras

Samtliga fyra l:nders 16redragshal'
lare sp6r en lramtida br st pa lantm,r'

tare. LAnderna har i f lera Ar haft  svart

at i  fy la utbi ldningsplatserna, sam!'

digt sorn alderskuruan talar for en

dkad pensionsavgang. Kornpetens{dr'
sdrjningen ses som den stdrsta utma'

ningen just nu.

F  t n  t a n o
Mikael Still, ldrr:itiningsLantmatare
vld Nylands lantrnateribyre (Lantma-

ieriverket) arbeia r huvudsak lgen med

nLdsen- och andra varderlngsfbrratt'

ningar, lvlikael nrenar att lantrnAtarens

roll har fdr;ndrats, lran att varit en

enva d ig besluisfattare sorn tog oeslut

genom att  s l6 naven ibordett i l lat t  ih i ig_

re grad fungera som in{ormatoroch ldr'

se fastghetsagarna med relevant infor-

Rollen sorn beslutsfattare finns glvet'

vls kvar, men fdregas av en dialog dar

markbgarna blivit b:,ttre pa att bevaka

sina ratUgheter. utmaningen ligger nu i

att forena de biigge rolerna och att se

till att alla ber6rda far samma Inlorrna-

t ion och vid samma t i l f fa l le
I Finland air det obligatoriskt med ett

fdrr.ittningssarnrnantrade och da f inns

ett naturLgt tilffalLe att gA igenom och

informera de berdrda. ldenna fbrratt '

n ingsverksamhet harde pr ivata lantma-

tarna (konsulterna) endast en oegran

sad roll. Konsulterna kan daremot bitr,1'

da eller som ombud fdretrada en fasug-

hets:igare idessa situ ationer, vilket inte

a r ova n ligt vld exern pelvis gr, nstvisie r'

Radgivare exploateringsi,renden ar

ytterligare en ro .Aven har iir tillgangen
pa privata aktdrer begransad, men det

{inns goda mojligheter fdr privata lant'

matare att komrna in inom en relativt

Norge
Steinar Elden,vd 16r Elden Eiendom AS,

har startat ett av Norges konsultf6retag

med lnriktning pa lantmaterifrAgor'

F6reiaget ar stOrsi i Norge med 9 an

stallda, norska privata lantmaterifdre-



tag ar relaivt sme; 1 9 ansta lda rned
max 7 lantmeiare som mest. Antatet
loretag uppgarUl lca 30 st och det sker
r stort sett inget samarbete dem ernel.
lan. Fdrra eret btevdock ett av idretagen
uppkdpta av Rambdl l ,  men Steinar tror
inte det kommerait paverka uNeckting.
en sarskilt mycket. N4enga vil ha kvar
srna fijretag och Ar inte intresserade av
att salja.

Arbetsuppgifterna inom de norska
konsulifdretagen liknar i stort de svens
ka; fdrhandlingsuppdrag nfdr int6sen,
taxeringsfragor, upprattande av anda
rnalsenligt arkiv, varder ng av skog och
tomter, avtalsfregor inom hyra och
sama rbetelntent o n savta l, onrbud och
bitrede. De vanligaste uppdragsgivarna
ar $at, kom m u n, kraftproducenter, tete.
bolag, byggbolag och privata fdrvalf
nrngsbotag.

Det rader brisi pa lantrnitiare iNorge.
Marknaden fdr prjvata konsutteriir reta.
tivtung, men defA lanimatare ar bra pa
marknadsfijrlng, beh 6vs j4tertiga re syn
liggiirande av keren. For att kunna dver
leva i en tuff konkurrens kr:vs en tang-
siktig shategl och att antmataren aven
bl i r i6rsal jare.

Danmark
Steen Lund, adrninistrativ dtrektor vid
LE34.gruppen, ett foretag rned ca 2OO
medarbetare, fijrdetade pA tio konior i
Danmarkoch Sydsverige.Aktiv teterna i
f i i retageterkoncenireradei 

 

Sket och
Eiendornrne (granser och fast gheter),
iv:itning och Geodata, tn dsenfr6gor
och lt4iljd, samt lToch ctS. lntrastruktur
iir en viktig uppgift och LE34.gruppen
har bl a jobbat med L4eiron KOpen.
hamn och CitytLnnetn iMatrnd.

F(iretaget ar Danmarks stdrsta tand
inspekt6rftrma och bJand de starsta
inom ieknisk radgivn jng. N4an har under
langild vidgat verksamhetsomredetfdr
fdretaget. Det har statft stora krav pe
ledarskap pe alla nivaer och en massiv
Lrtveckling av organ sationen och kom.
rnunikationen i ldretagei.

Sverige
Lars Jansson, stf generatdtrektdr vid
Lantmateriet och lngegerd Nedmark,
lantmetare vid Structor Projektutoeck

l ingAB redogjorde gemensamtf i i r  tanf
m.i tarnasol ika rol ler nom detoffent iga
lantrnateriet och inom den privata sek.

Den svenska mode ten fdr fastig.
hetsbidning inrymmer bade sta| iga
och kommuna a antmaier lmyndighe.
ter rren inte privaipraktiserande tant.
matare. Fiir atifdrbereda och biste fas
tighetsagare i samband med fastighets
bi ldn ng, ir  detdock inie ovant igtatt  pr i .
vata lantmiitare konsulter-anlttas.

/ fdrrattnlngsverksamheten p6minner
Sverige och Finland mycket onr varand
ra. Farrattningstanim:jtaren har en
mycket central roll processen genorr
ansvaret att klarAgga de juridiska och
tekniska foruts:itningarna, aft tata a a
fJerOrda komrna til ta s, samrada och
gdra avvagningar mettan otika intressen
och slutllgen faita ett korreki besut.
Genom antmatarenseget a n svar fdr att
ia lranr eriorderliga utredningar upp.
levs fdrr,ttn ngsf6rfarandet som b;de
rationellt och rzltts*kert. Fbrr,ttnings.
samrnantr:idet Ar dock tnte ob igato.
riskt vllket gdr att konsulternas ro 

 

kan
rnriktas pa aftta fram erfordertigt mate.
ra och avtal fbratt fdrrattningstanima-
taren ska kunna avsluta fdrrattningen
utan samrnantr;de. Detta fiir att vtnna
tid och om m6jligt korta ner handlAgg.
n ngst den och resursinsatsen hos
myndigheten. Vid sidan om farrati-
ningsverksarnheten {inns det i Sverige
en anslagsf inansierad radgivningsverk-
samhet sorr f ranrfdr at t t  t i t  handahat er
inlorrnation f16n forrAttningsarkiven,
men ocksa r iktar s ig Utt  Lansstretser
och kornm!ner i  bl  a ptanarenden.

Den privata konsultverksamheten fdr
animatare sorr redgivare parninner
mycket orn Norge, med undantag attv
i Sverige har b6de stora och sm: fare.
tag, och ait vi stora projekt, d:r beho.
vet ar stort, arbetar tit sammans fdr att
osa uppgifterna och genomftjra projek.
ten. De stora infrastrukturprojekten, i
sav:jl privat som offenttig regi, ar under
vissa tider resurskrzivande och dar har
ett ilerta privaia lantmatare en vikiig
iunktion attfytta, bade som resursavas_
tare, men aven som kvalificerad radgi.
vare under en ko/rare tid,

Fdrutom konsultroilen har Sverige
sedan angeen trad t ion av, 'botagsani
matare" tll en bdrjan inorn de stora

skogs:gande bolagen, men det har ui.
vecklats att aven om fatta andra kate.
gorer av iastighetsijgare. tdag ar det
rnte ovanligt att de stora aktbrerna
Inonr fastigheisfdrvalining och byggan.
de uvustar sig med egna lantm:jtare
som i6 rebered er fastighetsbitd n ingslt.
garder samband med detat jptanet;gg
nrng och exploatering. Pa deras tottfat.
er aven att strategiskt fdNa-.ta matk,
uWeckla och salja v dare.



Denna uppsats t i l ldelades
det svenska kongresspri-
set.  Ceci l ia Lind6n funde-
rar Over drivkrafter och
engagemang.

AV cEctLtA LrND€N
FOTO:ASGER SON NE KRISTENSEN

Sittandes pa flygplatsen i Wlen
efter en workshop i FIG Komrnis-

Jag far lite da och da iragan hur det
kornmer sig attjagfar chansen att gdra
det ena och det andra. Det ar svart att
svara pa,jag?or attdet handlar om att
vara pa rAtt plats vid ratt tillfalle, rnen
even ati se mdjligheter dar ingen annan
serdem. Prova och se var du hamnar!

Socialoch lite galen

Jag anade inte att da jag tackade ja till
att bli en del av organisationskom.
mitt6n for FIG Working Week 2008,
skLrl le det leda t i l lat t  jag 2009 skul le bl i
ordf6rande for ett Young Surveyors
Network inom FlG. Hade nagon sagtdet
t i l l  migfdr ett  par ar sedan s6 hade jag

svarat att personen ifraga fdrmodllgen
inte ar riktigt klok...

Orn nagon sedan skulefraga mighur

jag g6tttillvega fijr att skaffa mig detta
iniernationella netverk sa skullejag inte
ha negot sjalvklart svar. Ivlen tva fakto-
rer som varit avg6rande for mig har
varit de s mitt intresse for andra lander
och andra kulturer,delsettvisst mattav
galenskap!

Sedan jag i7 ar gammal flyttade till
Frankrike ett ar pa gymnasiet och larde
migfranska, sA trorjag att allter m6jligt
bara jag bestammer mig fdr att jag vill
gora detta.

Jag inser inte ildrviig hur mycket tid
ataganden som FIG Young Surveyors
egentligen tar. Nogfor attjag infdr detta
fyra Arsatagande bad om betenketid till
dagen efter. Vad innebardet egentligen
att starta en arbetsgrupp i en varlds.
omspennande organisation och hur

sion 2,funderar jagdvervad sorn driver
migtill attbygga netverksom jaggdr? Ar
det f6r att liira kanna nya mannlskor
fran hela var lden?Ar detfdratt fa resa?
Ardetfdratt sta infdrfolkoch prata e ler
ar detfOr att jagi i r  en social typ?



EX kangressptis delades utf6t tre lan'
det. Svensk pristagate vat Cecilia Lin-
den sam belanadesfht sina insatset i
intemationella sammanhan g, ft amst
sor]� otdfdrande i natuetket yaungSut'

krnC group.
SLF v le, pa grund av det nya konie

rensternal, satsa p; att bygga en bas
med ntresserade teknologer som kun
devara med och engagera sig t iL Wor
k ng Week Stockholrn. D,irior utLystes
10 resest ipendier t i l l  FIG Concress i
lvlunchen hdsten 2006. Att v var sa
manga ledde i I att ordforanden ior
kommissionen fragade migom jagv 1'
legrundaen arbetsgr!pp l0r unga ant '
m:iiare. Det var har jag bad attfa tAnka
efter te,det sku le i! Zrnda vara ett ata
gande pa lyra ar och alla tid Sare ata
ganden jaghaft  hadevari t  pa etter. I \ , ' len

lag tackade ju ja och angsamt vaxte
gruppen, det blev en vice ordforande
lran Tyskland, en sekretercrelarlur
kiet, en eventsansvarig lran Lund och
en treasurerfran Polen. Sedan kom det
aven med t'/5 austra ienslskor som
m a rketing coord inator och reg ona co'

V gjorde vert fdrsta off cielaframtra'
dande som grupp !nder F G Working
Week i  Hong Kong aretdarp;.  Den PosL
t iva uppnrarksamhet vi f ick d: i r  motive'
rade oss att forts, t ta,v kandeat iv var
pa rett  sparl  Vi iog kontakt med andra
som v lle vara rned och engagera sig
och det b ev artiklar i v:rt nyhetsbrev.
Nyhetsbrevet harvarit mycket uppskat'
tat  och forvar je utskick harv fat imyck'
et respons. Men ett problem h:jr ar ati
ne fram t I  studenter och Yourg Pro'

fessionas i  FG:s okala medlerrsorga'

N4in L l la grupp jobbade pa och pLanerna

nfor FIG Work ngWeek i Stockholrn var

rnanga. V skul le ha en teknlsk session
med papers, en nformel session rned
lnbjudna ta are och lorstasspeed rnen
toring. Ga et kul koncept som austra
enslskorna har b dragt rned. Dei pr ick-

arverk gen in gru nd kon cepiet med vad
denna grupp gdr,  v i  skapar mdj l igheter
fdrol ika generat ionerat i rn6tasoch ska'
pa kontakter. Farutorn detta ordnades
aven en studentpicknick i Humlegarden
samma kval lsom detvar home visi tdin '
ners. Sa rnycket som jag sov efter den'
na vecka har jag adrlg giort iidigare,
men det var vart a t lobb . fregan att
involvera och engagera yngre har aldr ig
vari t  mer aktuel l  nom FlG.

Vagen frarnat skulle komma v a ett
fdrslaglr ;n FIG Counci l  om att fdrandra
var statusfran arbetsgrupp t I att bli ett
natverk omfattande al la kornmissioner.
Sa dar st;r vi idag, i transforrnations
processen t I att bli eft naNerk. Detta
hoppas v ocksa kommer att hlalpa oss
med prob emet att  nA ut t i l  de lokala
medlemsorganisat onerna. V komrner
att kunna trycka pa dem P6 ett helt
annat sait niir fragan om att ha en stu'
dent el er Young Professional represen'
ierad inom organisat ionen kommer
ovanifr6n. Det:ir i deita v rniitt mot

stAnd. V ar inte ute efter negotfientligt
bvertagande, utan om att sakra kun'
skapsaverforingen och ltervaxten inom
yrket. Det ar nr n dvertygelse att en
gnr pp av manniskor bestaende av olLka
eldersgr!pper, etn citeter och kdn job'

barsa mycketbatire:jn en grupp besta'
ende aven grupp l ikr iktade individer.

Detar oerhdrt g vande att se hur langt
man kan kornma med ettprojektavden
har typen. Volontiirarbeie innebar fria
ramar och eftersom det inte funnits
nAgot l iknande udigare inom FIG harvi
verkligen tillatt oss att satta standar'
den. lv len vi  hoppas att  den grupp som
tar 6ver efter oss 2010 inie ar riidda fdr

att prdva nya id6er. Roligare projekt har

lagaldr ighaft l
Cecilia Linden at otdlo?nde FIG Young

Suveyats Netwotk

mycket nfytande kan en grupp siuden
teregent l igen ia idenna ko osst i  orga'
n sation? L{en lag visste redan att lag
sku le tacka ja n:ir id6erna barjade pop'
pa upp ihuvudetoch sa blevdet. . .

Engagemanget i FIG har varit en de av
m tt liv sedan jag 2005 de tog iarsta
gengen vld FLG Work ng Week Kairo.
Dar inseg jag att det som vi Sverlge tra
d i  one i t  kal lar far Lantmatare pa eng'
elska heter Surveyor, dock rned tL lagget
" land",  de det annars ar negon som star
utanfdraffaren och fragarvad det ar d!
k6pt. Konferensen Ka ro iick upp m na
dgon :1ven fordetfaktum attyrkeiar glo

baltoch detar nte bara vi iSverige som
har prob em med aldersstrukturen, det
har Aven FlG. Sa nar konferensiemai
under nasta rnote med organisatons
kommitt6n korn pata sa fd reslog jag att
v i  borde byia l ran "Coord nat lng the
Development" til nagoi rnera framsynt
och vi  enades om " lniegrat ing Genera
t ions".  Detta skul le aven vsa sig b
grunden fdr F G Young surveyors wor'

Kate Fai ieftSn Austta\en (Events coad )natar iFlG youngSutveyarc Netwark) och
ASPECT.stipendiate, /da Kiotk, Itollheftan trivdes i Eilat.



Om budsman namiitet
De nordiska ombudsmannen hdl l  s i t t  er l iga mote
Planeringen av nasta ars kongress i  Norge var en

AV SVANTE ASTERI \40  FOTO:  ASGER SONNE KR STENSEN

0nrbudsmannamdtena bdrjar
med en sarnmanfattning av vikti

,--!|lr

Ombudsmannen ftbn vdnstet: Leif Biatte Miajs, NaEe, Henning Elmstdm, Danmark, Svante Astetma, Svetige ach Pekka Halme,
Finland onget FlG.Uesidenten Stig Enenark.

i  samband med Aalborgkongressen.
av ombudsmannens h uvudu ppgi f ter .

gaste h:jndelser eller trender i vardera
landet, lvlan diskuterar arbetsmarknad,
rekryteringi ll utb ldningarna och ti I for
eningarna, lagstiftningsfragor, antnra
teriverkens utvecklinglramtonlng mm.
Ombudsmannarapporterna f  inns i  det
Nordiska hafteisom kan fas pe kansliet.

Varje and nformerar orn t idpunktfar
egna akivi ie ler for at t  undv ka kol  so
ner med varandras arrangenang.

Redaktdrerna hade eit sArskilt rrdte
dar huvud: imnet var tema ldr nAsta
Nordiska t idskr i f t ,  da Norge ar ansvarg
Ltgvare ( iarslagen var nr l l jd,  Inspire,
och uibidnins).

Samverkan och/e er sanordn ng av
antm:i ter iutbi ldningen r Norden har
vari t ldrema for dlskuss oner med b.a.
ett sem nar unr i Stockho m i lanuari

2009. Fortsatt aktiv tet inom detta I,i t
dlskuterades och en kartlaggn ng av
statusen de ol ika landerna skagoras.Vi
ska s6ka siod fran Nordiska lvlinister.
radeifor projektet.

Gemensanrrna internat ionel a f  ragor
dryftades och rnan saknar nordiska
kandidater t i  funkt ionarer i  bede CLGE
och FG. Efter Sydney bl i r  det bara
Mkae Li le och Cecl l ia Lnd6n som
besatter nagon fartroendepost. Betank
att  brde FIG och CLGE idag har dansk
presldent,  Sverge har nordsk upp
backning idr et t  CLGE semjnarium
201I om relerensn, i t .

Kongressen d skuterades ingaende
och det konstaterades att Norge til ar
2012 ska fundera dver:
. Hur man kan attrahera en bredare
pub ik sarsk l t  bland yngre rnedlemmar.
.  Narpe eret kongressen ska ha las. Dei

ar dags ait rucka pa traditionen attden
ska vara ians utn ngt i l lsemestern.
. Hur det fackliga innehallet ska serve.
ras. Upp agget med jamforande studier
av ol ika teman de oLka anderna b6r
bibehallas och amnesvalet gdras med
stor omsorg.
. Kongressens lengd och idrlaggningtill
veckodagar,liksom %rdei av en utfykt
med facklgt innehal l  d skuterades.
. Danska arrangemangen prlsades.
Foredragen var utomordentligt bra, dei
sociala utbytet rnycket bra, besoken i
privata hem mycket gvande.
. Nasta kongress b lr Norge 5r 2O12,
t r . l ' o a n  O < l ^  c  a /  R a / d a n

N,ista ombudsmannamote bl i r  i  Sk:ne
i manadsskiltet juli/augusti rned Sveri-
ge som varo,
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Digitala arkiv
mer t i l lgang l iga
Lantmateriets arkiv ar nu digitala. Efter snart tio ar av utvecklingsarbete och omfat-

tande doku mentskan n ing har u nder varen 2009 satts punkt fdr ett av de storsta digi'

t a | i se r ingspro jek tsomgenomfor t s i sve r ige .Dend ig i ta |ave rs ionenaVark i venhar |ag .
rats i en arkivdatabas som getts namnet Arken, och n6s via Internet Arbetet har i

viisenfliga delar utforts i samarbete med Riksarkivets skanningcentral i Fr?insta.

AV BENGT OLOF KACK

Digitaliseringen innebaren revolu'
tion ifraga om iilLganglighet. Arki-

Dessutom { innsen publ ikversion som

ben:imnts Historiska kartor' Dar kan

vem som helst gratis titta pa alla kartor

och handl ingar fran olka delar av lan

det, sorr arkiverats fore 1929.Via en e'

handelst janst,  som nu lanseras kan pr i '

vatpersoner bestala hem handLrngar
som ar av $rskilt ntresse.

Mdjligheien att ta del av gam a kartor

och handl ingar via Internet harvisat s ig

leda till kraftigt okad anvandningavarki'
ven. Lantm;teriarkiven ar idag viktlga

underlag fdr ett flef6l verksamheter,
som berdr mark och fastigheter. Samti_

digt har de ett bevdande varde sorn
hisiorlsk kunskaPskijlla

Sairsk it intressant ar ait arkrven inne'
haller storskaliga redovsningar by lor

ven i digitalform presenteras pa natet I

tva versio ner. Den fu llsta nd iga versione n
har namnet Arkivsdk, och ar avsedd fdr
professlonela nyttjare, som tecknar
avtalom anvandnlng. Arklvsdk finns hos
mAnga korn m u ner, f0retag, instiiutioner
och myndigheterover hela landet.

@
E

Samhdllsbyggare
Ser du mdjligheter der andra ser problem?
Har du vad som krdvs fdr att utmana gamla sanningar
och maximera nyttan av kundens investering?
Till var samhellsbyggnadsdivision i Stockholm soker vi
nu kvalificerade personer till foljande tjanster:

Planarkitekt
Lantmiitare/exploaterin gsingenjtir

Vi arbetar kompetens- och gransdverskridande inom
fdretaget. Inom planleggningsomredet samarbetar
arkitekter, landskapsarkitekter, planarkitekter och lant-
miitare i projekt frAn tidigt skede till genomforande.

Kontakta Stefan Modig, planarkitekt, tel 010480 l7 72
eller Lena Winberg, lantmdtare, tel 0'10-480 '16 13

www.grontmij.se( Grontmij



by e er  hemman lar  hernman av h l r
marken anvandes h!r . len var  inde ac l
iast igheler ,  h ! r  bebygge sen var  p ace
rad o s. ! .  LantmZr ier ihaf . l ingarna b€
rat tar  a lL is i r  deta j  var  for faderna bod
de och v i  ken jorc l . le  brukade.

Laf i r l la ter  ets  ark lv  har  !  nder  aren b l
v  i  or i ta t tande.  D€ storsta. r  Lrntma
ter  r iynd Cheternas dokumentsam
ngar.  De har f ram t  I  n !  f !nr  is  Lant

mater  ets  anskontor .  som norma t  ar
be agna res densstadema. Lantma
ier  mynd gheiernas ark v  lnneha er
ionat tn ngshand ngaf  r  org ina l ran

1700 la et  t  I  nu.  Det  af  l rand ngar
r.ed rattsverkan lof dagens iasi gheisa.
gare r ien ocksa en l r  s tor  sk och ku t !
re l  dok!mentat  on om landeis oc l lng

bebyggelse och ! tveckl ing.
V d  L a n t m a t e r  e t  i G ; i v e  h a r  u n c l e r

aren 1974 2004 iorvarats b and annat
ark ven efter Lantrnater styre sen (LtVlS)

och R keis  A mafna Kartv€rk (RAK) |

Lantmater is iyre sens arkv kai  s t !de
ras or  g nal  b .nd annat  res!  ta tet  . rv
den forsta organiserade storska ga

kar i laggn fg av Sverge.  gafssat t  av
Gusiav l l  Ado f  Kar torna som sam . ts

sa ka lade Geometr  ska . lordebocke. .

.nses l tgora er  v l r  ds!n k kar tskat i

L IUS. ark vet  gger  ocksa feno! : t  oner .

det !  saga kopLor.a!dev k i igasie af t

mater  fonat ln ngarna lnn. le i  Sa edes
f  nns i r rk  vct  re io lat ionef  av de i  esta

storsk f ten .ga sk i te i  och andra stor '

re fonatn ngar.  Ong na en i  n  rs  Lant

mater  myn. lLgheiernas ark v .
RAK ark vei  nneha erkar tor i rafd€n

a |nanna kar i  aggn ngen soJn be dr
v ts  sedan 1800 i .  e t .  lv lest  karda ; r
Naraciskar iorna Genera stabskar torna

och de nrodefna Ekonom ska och Topo
graf iska kar tofna.

Ef t€r  skann ngen har  or  g na ark iven

over lar l lnats t  1  ark ivmyndLghet .  Det

lnneba r  at t  L .ntmater  mynd ghetefnas

ark v nLr  f  ins v ld andsark i le i  l la fno.

safd Ark ven e l ter  L. r . tnratef  s tyre sen

och RikeisAl  mann.  Kar tvork haf  u nder

2008f ly i ia ts  t i  Rrksarkvet  K! ! r  Lant

rnaief  e i  I  nns de d gr ta a vers onerna

Al l  Iorskning v ia datoh

Er l . renheterna a\ r  dgLia serngen . r
rnycket  Eoda Lasbarheien pa dator
skarrr ien av kar to.  och hand .s . r  ar

br ; r  och sokt  denra ar  rnycket  kor ta.
Kva teten ar  sadan a i t  prak i iskt  taget  a

ark vforskn ng nom :n i r ia tenomradet

nu knn goras v a datorn.  V ssa forbat f

nngar av de d ig ta la baserna ska des

s! tom goras det  kornmancle aret .

I edn ngsskedet av afbeiet ske.lcle

sk.nn igen l ran den krot  m som

f nns ov€r . le  ar  .v  ark ven rnedan nor-

ma lor larandei  senare b ev at t  skanna

d rekt  l ran of  g na en Den 'n  krof iLnr

sk lnn:rde vers onen som f  ck agre kva

r lc i  och lasbnrhet  kommer n!  succes
s vt : t i  by ias u i  moi  en . lokut ] rentskan

Detta ga le f  lors ia hand Lantnrater

myndrgheternas ark v  i  Stockho m och

Skaraborg
Tr fu s t .nd gheten b drar  ocksa a i t

kommunaLa antmatermyndrgheter
va i  a t t  skanna s na ark v  sami d ig i  som

Lanimai€r  et  och lagga databaserna

Lanir ia ter  ets  arkL!system. Genom . le f

ta samarbeie h. r  skapats et t  nat  onel l i

.1  g ta iark v for  antmat€r  fdt rat tn ngaf

som l rog gra. l  !nder lat tar  a t  forsk

nLngsarbete no n ani r ia ter  or l l rac let

A.:net Olof Ka.:k at lanlnatate ach hal

iefl !trrci/rrgs;rbeiei /red de drgrta/a
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Stockholms si lhuett
f}randras av hoghus
Ett 30-tal skyskrapor kommer att
forandra Stockholms stadsbi ld.  Land'
miirken och accenter sager {orespra'
karna,  far tb l inda planerare och brot t
mot riksintresset, sager motstzlndarna.

LB{

Dei  fnns nro ' ler  ocf r  t render

norn arkr ie l i ! r  prec s som

'Acceni€f  ka .sdeavsta. lsbyggnads

borgarradei  Kr  s t  na A vefda (m).  Be

srepp som f , / lanhat tan 'sky l rne hLrs

som s icker  Lr i  och staden som laru

r iarke ar  p ots l rgt  leg o

Et i  av de mer spektak!  ara tonr  som

p aneras ar  Klarabergs Torn en 70 80

meter  hog byssnad som ska fungera

som ent f6 i i l  s ta i ionen fof  Ctyb!nan

Den b l r  e i i  andmarke den f ramiL. la

! ibyggnaden .v  Vasi r ;  Ci iy  S.  har

beskr  ver  Stockho r , r  s  s tad p anern. :
'Omradet  k f  ng Cent fa s tat  onen och

Klara s lo . r  dag ot  gang gt  och larn
vagsspar€n skar  som et t  s . r  genom c ry '

lernh!sen.  som ager marken o. i radet

tf

och Siockho msstad p anerardar fora i i

bygga en ny siadsdel Vasira criy som

praglas av et i  moderni  StockhoLm som

r.oter  det  gam a Stockholm Omradei

kor imef  at t  dackas dver  r ied pLats fof

bostader och kornrnerse a ytor  rneo

konior .but  ker  och resta! r ranger Bosta

. lerna ska best .  av bade hyresr : i t teroch

Hdgre byggnader an normal t
'Fof 

ait det ska !ara ekononi skt riol igt

at t  i  nans er !  d- .n nya stadsdelen KTa!s

hagre byggnader ar  norma t .  omkr ng

8 9 vaningar. I  omradei  pLaneras en 7o

80 r , re ier  hog byggnad.

andra manskl  g.  ut t rycksTorrner '  det .na

gal la  k  adef  och f r  syrer  e ler  mLrs k och

i i tera iur .  For  nagra d€cenner sedan

hylades del  danska konceptet  ia i t

a8t  och a l tLngskulev.ra lae les c lvs

Nu ardetsn:rare tat t  hogtocrr  prvat

som ga ler .  For tatn ing har  bLv t  konge

n a t  med nytankancl€ och moderrL le l

Om dei  b r  som Y mbY naiverkel  och

andra hogh!s vrare v l l .  kor imer Stock

ho m snart  a i i  se ! t  som en spikmatt ta

rned et t  30 ia  nya hoghls !PPsi  ckan

de anst  over  s tadens ganr la s  h le i t



Hbgt a.:h rlan at senaste atkteklurna
det Kuneshalnrs pan. titel av WhEatCh
och b|eEt ar l /allenstarn ;r -"tt erenrpd

2 A r 2
R€dan paborlacl  ar den sk K!ngs.

ho msporten. tv;  svari :  t lLrgovan ngs.
torn pa omse srdor om Essinged-.ns
mynn ng pa K!ngsho nren. De h;r  r l tats
av Wlngardh Arktekter och byggs av
Walenstam och kommer at i  rymma
261 agenhelel

Husen kommer att  sta som tva spe

CeLvanda E.former, rygg riot rysg. Var

le hLrskropp har i re Lr iski ! iande de ar
med 7 t  I  van ngar vardera och iota t
144 saragep atser Lrnder iord. l r le lan
de utsklutande agre clelarfa p aneras
for tysta och skyddade bostadsgardar.

Husen byggs med i jocka extra soLe
rade vbggar.  v i  ket kan behovas I  detta
extremt b! eruisal ta l :ge.

d6n med torn som entre elef por ial
har r ianga tag t  fasta pa. med h:nv s
ning i  a dre tders byggnader som
Kungsiornen oclr  St Erkslofnen. Vcl
den gam . tu grafsen Nontu I  p ane
rastvatorn som entr€t i l  den nya stads
de en vLd Norra Stat on och Karo inska

.sl i t ! tet  Proiesier f  ran Skdnhetsradet
och de boeide har lei t  t iL at arki tekien
A exander Wo odarsk n! r tar or l l  tor
ren Urspr!ng gen vidg.de de s g och
bev bredast hogst upp. N! funderar
Wo odarski  pa at i  sta l€t  lo l ja kyrk
tornspr nc pen . ied torn sor ' l  sma nar

Manga av d€ panerade haghusen
ska byggas de nya stadsdelar som
under aren fram t 12030 kommer att
b nda samman nnerstaden med clet
sori dag betraktas som iororier. Soder
om stadef p aneras to v skyskrapoa'
och k: manga vasterut b a K sta.

innerstai len p anerast o hoga torn
forutom de fedan namfda ocksa iVar

Stockholrnsreg onen fOrvantas v;xa t
t re rn jLnvanare ar 2030. Detta kr: iver
omf.t tande. kompetenia planerrngsrn
satser. Att bygga staden nat ar det
nya mantrat for StockhoLms planerare.
De harovergett  den g esa staden mecl
hyreslangor pa akrar och moiorvagar
sori  barr aref i r  fofman ior den tata.
m jomass gt hal  bara staden som kra
\rer rn ndre en€rgioch farre resor.
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Tornei ska, t  lsamrl lans med den
byggnad som p aneras mit t  enrot
Centralsiat lonen man festera att  omra
det ar den vikt  gaste kor imun kat ons
p aisen Sverige 200 000 personer
passerar ornradet vaf je dag och anialei
resenaref kornrner oka i  f ra.ni  den

Vastra ciiy kommer aii byggas tre
etapper den lorsia eiappen ngar K a
rabergs Torn, med planerad byggstart

"Sver€es hogsia nypf odrcera.re
hyreshus Sa natknadslat Farnlliebo.
s6de. sitt nyrsie lr//skott pa KunAsho/
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Fartb l inda p lanerare

Det f inns dock de som nrenar att  en
vss lartb ndhet har uppstaft  hos de
sb/rande nir  dei  ga er ornvand ngen
av Stockholms innerstad. Tydl iga av
steg lrar gjortsfran de matt och den ska
la som kannetecknar Stockho ms n
nerstad, trots at i  hushdlden ar s:  v ikt ig
far stadsbi den att  den klassas sor i  r ik
srntresse i  avers ktsplanen.

D;r star ocksa att ny bebygge se i
innerstaden ska goras pa den garn a
stadensvi lkoroch attden a dre bebyg.
gelsens proporUoner ska beh: las. I
samradsunder agetfor ny dvers ktsplan

"Komp etter ngar och fdrnye se kom.
mer bven frarni den att ske inorn den
grund aggande bebyggelsestrukturen
sasom den beskf ivs istadens byeg
nadsordning. Pa detta sai t  kan stadens
unika kval i ieter larva tas angslki igt .

Hdga hus skapar en ' iagglg" stads
b d som ar franrnrande fOr Stockhotm.
Trenden med hdga hus syns over hela
nnerstaden, men ar sarski t  tyd I  pa
Kungsholrnen, dar sa.nycket byggs

samt digt.  Det var fr : rn borlan en ut ia ad
ambit ion ai t  bygga den nya siadsdelen
en gtsienstadens pr fc per darhushdl
den korre erar med gatubredden. Ju
srnalare gatordesto lagre hus. Ndga hus
angs smala gator eler rnoi  g:rrdar ger
en sklrggigare, morkar€ m l jo.

' 'Tydl ig innelstadskaraktar"

Exploater f  gsnamndenst jbnsteut aian
de om bostadskvarteren l;ngs Lllvs|rnda
sjon star dei  bland annat att  "byggna

derna b dar en samlad bebygge sefront
mot sldn och Solna".  Sa blr  det a l isa
nte, ei tersom de nya husen ar hogre an
de ni  iggande.

Den gamla Skogaho ms.fabr ken vid
L nclhagensgatan harersatis av ett hogt,
svart  h!s som rymrner en but ksgal er ia.
landef av gatan (som numera kal las
' 'bou evard') ,  aldeles int l l  vat inet.  bye
ger Farn lebostader st t  nya bostads
torn;76 meter hogt med 400 agenheter
fordeiade pa 24 van fgar.  Llsten, V: i .
g:ngen och Sa heten ar kvartersnam.
nen romradet,  en Ct Famil iebosiader



med "b/d iC innerstadskarakiSr och
modern arkitektul'. Samtid gt beskrvs
det nagot motsagelsefullt som en 'oas i
staden" och den fraga som spontant
uppsiar ar:  Arstaden negot attdromma
orn -el lerf lyfran?

Fofnolj Stockho/ms st'ads g,//arde
6ve I si ktsp ]a n a nto gs av ka n mu nfu I I m 5k-
tige 1999 och denf6tklarades ihuvutl.
sak aktuellveten 2046. EnAt senatefick
stadsbyggnadskontaret i u ppdrag att
)nleda atbetet med en ny )versiktsplan
och intiktningen l detta abete fast
sii//des av stadsbyggradsnamnde, i
januati20A8.

Kanf e I e nsanlb ggn i n Een Stackh a I m
Watelront Building hat bla ktitiserats
fbr aX det hat en skala ach en akanslig
placetingsam kankutretat ut vyn dvel
.let intil|ggande Stadshuset (t v).



"60-80 viningar
dr ldmpl igast"
Bostadsmarknaden i Stockholm star infor ett nytt skede, dar en kraftig utbyggnad av
bostadsbestandet behdvs. Arkitektoniskt tilltalande hdghus vid vattnet i innerstadens
periferi, byggda av utldndska entreprenorer, ar viigen tillbaka till ett sunt och prisvart
boende. Det tycker Tomas Larsson, ekonom och byggnadsingenjdr frin Stockholm,
med intresse for politik och stadsbyggande.

holms innerstad okat rn e d ctrka 4OO %.
En oplnionsundersdkning i  vAras visade
ait 38 procent av hushallen ifor ait
bostadspriserna kommer att fort*tta
att stiga,vilkei en ekonom vid en stdrre
bank ka lade fijr "...6verraskande posi
tivt.... .

Parallellt med prisstegringarna har
bostadsbyggan det natt nya bottenniva
er; under perioden 1990 2007 dkade
bostadsbestandet i innerstaden fired i
genomsnitt endast 0,8 % per ar, samti.
digt som antalet invanare i Siockholms
kommun under samma perod akade
rned drygt 120tusen personer. Bostads
marknaden harhamnat i ett besvSrande
Bge med rekordEgt bostadsbyggande
och skyhdga bostadspriser.

Stigande bostadspriser ses av m6nga
som nAgot positivt, n,stan som ett
slndhetstecken. Men en god prisuf
vecklingfdruts:itier aven eit fortsait legt
bostadsbyggande. Fragan ar om det ar
ratt viig. En konsekvens ar t ex att ung.
domar fAr allt svarare att skatfa sig
bostad, samUd igt som Sverige ar pe vag
in ien demograi isk kr is.  En analyt iker
vid den ansedda konsultf rman Tyr6ns
Temaplan varnade fdr en tid sedan fdr
att "...manga go.talister kornmer ait

Sedan mitten av 1990-ialet har
priserna fd r bostadsratier Stock-

tvingas bo kvar hemma hos sina fdreld.
rar upp i trettioarsa dern... . Ett a ierna-
tiv vore, enligt samma analytiker, att
ungdomarna emigrerade. En annan
n egativ kon sekven s ; r att hoga boende.
kostnader d;mpar den samha lsekono.
miska utvecklingen; samh?jl et som hel.
het 5r ingen v nnare pa hdga boende

Overyriser och protektionism

Att producera lagenheter kostar cirka
24 25 tkt/n2. IVen vagen til dagens
prisn veer kring 40. 60 ikt/m2 et svhta-
re ai t  forklara. En forklarng amnade
dock Konkurrensverket redan 2AO2 i
tolv punkter,  med al l t  f ran ' . . .br istande

produktivitetsutveckling...' till "ekono-

misk brotts ighet i forrn av karteler...
nom den svenska byggbransch en. Var.
ken det tidigare rad-grana bLocket eller
A l iansen harhel ler lyckatsvanda denna
utoeckl ng. De svenska byggfdretagens
dorninans ar dag dverv:ild gande.

Om bostadspriserna ska I normalise
ras meste utbudet 6ka. lvlen rrarkytan
for bostadsandarn:l i lnnerstaden och
aitraki va narfdrorter ;r begransad,
samUdigt sorn h6ghus i lnnerstaden
passar d;ligt in i siadsb lden (j;mfor
Skatteskrapan eler Haglunds p nne).
SamUdigt tvlngas vi se hur attraktiva

omrrden vid innerstadens periferi -

ibland vid vattenytor - decen nium efter
decennium anvands som upplagsplat.
ser eller inte alls (Varta-hamnen,
tJlvsunda indusiriomrade, Norra Sta.
i ons. omradet, Tomieboda bangard

Bygg pa hiijden

Den ur kapacitetssynpunkt lijmpligaste
ldsningen ar hdghus med uppemot 60.
80 vaningar. Det finns dock en generell
politisk motvilia mot sadana hus,speci
ellt elter erfarenheterna med milionpro.
grarnmet. lMen exklusiva hdghus kan
I kagarnavara en atirakiiv l6sning,vilket
erfarenheterfr6n USA (Miami) visar.

Bostadsmarknaden i Stockholm st6r
infor ett nyit skede, der en krafiig
utbyggnad av bosiadsbestandet be
hovs. Arkitekioniskt tilltalande hdghus
vid vatinet i innerstadens periferi, bygg.
da av ut andska entrepren6rer,arvegen
Ullbaka til eit sunt och prisvart boende.

Stockho/m


