sammanfattning

Malmfälten

en samhällsomvandling
i världsklass
Hur bygger man det nya Gällivare och skapar ett attraktivt samhälle som människor vill bo i och flytta till? Vad ska man tänka på för att inte göra om andras
misstag, behöver goda råd vara dyra, hur flyttar man en stad och varför? Det var
en del av de frågor som behandlades under tillväxtkonferensen Byggfälten.
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Tillväxtkonferensen Byggfälten anordnades nyligen i Årets Företagarkommun Gällivare. I och med den pågående
samhällsomvandlingen är behovet av vägledning för både näringsliv och politiker stort. Detta för att skapa ett
attraktivt och hållbart samhälle med hänsyn till Gällivares specifika förutsättningar. Många experter föreläste och
kom med goda råd utifrån olika perspektiv. Kommunfullmäktiges beslut om att anta visionsplanen lovordades.
Frågor som lyftes under konferensen var samverkan, den nya plan- och bygglagen, bygga i trä som en miljösatsning, att bygga och bo i framtidens hus och huruvida Gällivare är stort nog för två handelsområden.

Åhörarna fick en insyn i den unika situationen där ”Gropen” delar upp
samhället Malmberget i två delar. Redan på 60-talet började man flytta
hus så det är inget nytt fenomen men att det nu har kommit till en punkt
där man inte längre flyttar hus i sakta mak. Nu planeras det för fullt för
nya skolor, offentliga byggnader samt industri- och affärslokaler. Att det
finns arbetstillfällen i byggbranschen råder det ingen tvekan om. Det går
bra för det expansiva inlandscentrat Gällivare och man är i stort behov
av kompetens och arbetskraft men det råder en enorm brist på bostäder
vilket betyder att det är svårt att få till en inflyttning i takt med behovet.
– Vi vill ha något spektakulärt som kan dra folk till Gällivare, både för
besökare och för att öka inflyttning, men det är också viktigt att se hur
ungdomarna vill ha det, eftersom det är dem som ska bo i det nya Gällivare. Det handlar om att bygga en arktisk småstad i världsklass, menar
kommunalrådet Tommy Nyström.
Lars Albinsson, Maestro Management, förklarade hur man skapar ett
attraktivt samhälle och att man ska göra det människor faktiskt vill ha.
Han gav också en bakgrundsbild om hur filmen ”Ps. Solen skiner” togs
fram där bland annat alla elever i 8:e klass har fått ge sin bild om hur en
riktigt bra dag i Gällivare ser ut för dem. – Folk kan prata om hur de vill
leva men de är inte arkitekter och kan inte rita upp en stad. Nu handlar
det om hur man ska bygga för att göra det livet som människor vill ha
möjligt. Befolkningen vill ha en levande stadskärna så varför inte förtäta
centrum och bygga en skola där. Men kom ihåg att en stad växer fram så
bygg inte allt på en gång, menade Lars.
Janne Sandahl, Newsec, fokuserade på handel, service och upplevelser.
Han menade att man måste tänka på att det nya Gällivare måste bli
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Men man måste samla och
koncentrera utbudet och gågator är negativt för handeln när det gäller
mindre orter. Jerker Söderlind, Arkitekt och Tekn. Dr KTH, berättade om
konsten och svårigheten att bygga våra drömmars städer när såväl regelverk och förutfattade meningar tvingar oss att bygga motsatsen. Enligt
honom är Gällivare för litet för två handelscentrum och man måste besluta
sig för att satsa på ett. Utöka ytorna för handel i centrum eller flytta allt
till Malmheden var hans råd och gav Haparanda som ett exempel på ett
centrum som har flyttats. Han fick medhåll av Tommy Nyström men som
påpekade att en flytt av centrum till Malmheden inte kan bli aktuell då
gruvan kommer åt det hållet.
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Gunnar Tåhlin, VD Galären i Luleå AB, berättade om hållbart byggande
ur ett breddat perspektiv. Fastighetsutvecklingen måste uppfylla villkoren
för ett långsiktigt hållbart samhälle. Bostads- och lokalprojekt ska utmana
staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt och tekniskt men framförallt socialt och långsiktigt ur ett miljöperspektiv. Människor vill ha
en social trygghet för sig själva och sina efterlevande. De vill ha en bra
livsmiljö med ett stort och varierat utbud av handel, service, kultur, idrott
och evenemang och med en spännande arkitektur. Det ska också finnas
en mångfald för dagens flyttbara människor vill bli respekterade för vilka
de är och vill vara. – Det är inte en person som väljer bostadsort utan
familjen väljer tillsammans, det får man inte glömma bort. Mitt råd för
det fortsatta visionsarbetet med Nya Gällivare är bygg rätt, ställ krav och
bygg där människor vill bo, resonerade Gunnar.
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Karin Nyquist, EcoCycleDesign, talade om vikten av att utgå från platsens
förutsättningar vid planering och byggande. Hon menade att det går att
lära enormt mycket av att titta på hur naturen själv har skapat hållbara
system. Som exempel tog hon termiternas sätt att skapa naturlig kyla och
ventilation i sina stackar. Hon pratade också om multifunktionsbegreppet
och visade en bild på en gungbräda som också fungerade som vattenpump.
Thomas Greindl, Sweco, gav rådet att göra studiebesök till lyckade
projekt. – Om man vill fokusera på miljö- och kvalitetsprogram så är det
”Hållbara Furunäset” i Piteå ett bra exempel. Det är också väldigt viktigt
med politiska beslut för utan dem gör man inga framsteg, säger Thomas.
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Johanna Darehed, VD bas G, inspirerades av Byggfälten till att undersöka
fler bygglösningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gav henne också en
översiktlig bild över vilka möjligheter som kan öppnas för bas G till
medverkan i samhällsomvandlingen.
Johan Ekström, Vittjärvshus, ansåg att det var mycket intressant utifrån
tänket som presenterades kring industriellt byggande. – Vi kan ta med oss
mycket från det även fast vi vänder oss till privatpersoner. Det handlar
om att effektivisera byggprocessen så att priset blir gynnsamt för kunden.
Våra kunder kan inte se och känna på produkten, vad som ska bli deras
nya hem, så vi jobbar mycket med samverkan och att skapa ett förtroende
vilket har lyfts fram under konferensen. Det händer mycket i Gällivare och
just nu lägger vi grunden för två nya hus på Söderbergskullar. Vi får också
många förfrågningar för det nya området på Repisvaara. Gemensamt är
att alla har funderingar om energifrågor och de vill känna att de kan räkna
hem det sen. En tydlig trend är att Gällivareborna inte vill ha likadant hus
som grannen utan de vill ha något personligt. Vi kommer förmodligen
måsta anställa folk här men vill även samarbeta med lokala entreprenörer.
Vi kommer också troligtvis att bygga oss ett eget hus i Gällivare för vår
personal som också kan fungera som ett visningsobjekt, säger Johan.
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Maria Åhlén (S) ledamot kommunstyrelsen, tog med sig många lärdomar
från konferensen. – Som politiker är vi med och bygger det nya samhället
men vi har inte kunskapen om byggprocesser. Vi behöver all hjälp och
information vi kan få, vi behöver knyta kontakter för att bygga det nya
Gällivare på bästa sätt. Vi måste verkligen anamma och bygga ett hållbart
samhälle och vi kan nu gå i bräschen för ingen annanstans byggs det så
mycket som här, säger Maria.
Angèla Ekman Nätt, VD för ESAM AB, pratade om ”Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat” med säte i Umeå. Företag,
organisationer och myndigheter som tillhör alla länkar i byggkedjan deltar
i nätverket och arbetar gemensamt för att nå målet ”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt
klimat.” Gällivare kommuns kommunalråd Tommy Nyström meddelade
kommunens önskan om att bli medlem i nätverket på stående fot.
Tommy Nyström sammanfattade konferensen som två mycket intressanta
och lärorika dagar och konstaterade att samhällsomvandlingen inte kan
klaras på egen hand. – Vi kan konstatera att vi är världsunika trots att vi
har flyttat hus sedan 60-talet. Det krävs nu en samverkan mellan politiker,
näringslivet och medborgarna och att vi tar rätt beslut vid rätt tillfälle.
Vi har under dessa dagar fått en bekräftelse om att vi är på rätt väg, fler
politiker hade behövt vara här för att se hur man ser på det här utifrån.
Vi tar med oss att vi måste bygga hållbart och vilka möjligheter det
finns för att bygga i trä och att vi måste bygga någonting attraktivt,
avslutar Tommy.
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Konferensdeltagarna bjöds på en gruvtur i LKAB.
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