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Mot en hållbar framtid
Finns det en motsättning mellan tillväxt och hållbarhet? Eller är
hållbar tillväxt möjlig? Jag tror på det senare. Och när vi pratar om
hållbar tillväxt syftar vi inte bara på miljömässig hållbarhet, utan
också social och ekonomisk hållbarhet.
I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010,
pekar vi på utmaningen att minska klimatpåverkan och samtidigt
möjliggöra ekonomisk tillväxt. Det är förstås inte alldeles självklart
hur vi ska ta oss an denna utmaning. Men helt klart är att det kommer att krävas livsstilsförändringar hos oss alla. Vi måste förändra
våra resvanor, framför allt genom att ställa bilen hemma och åka
kollektivt i större utsträckning. Vi behöver tänka till om vad vi konsumerar och vilken miljöpåverkan det har. Vi borde verkligen se över
vår energianvändning och vilka möjligheter som finns för effektiviseringar. Det kan låta drastiskt men är egentligen enkelt. Det handlar
om att du och jag har stora möjligheter att påverka utvecklingen i
en positiv, hållbar, riktning. Vi kan göra val i vardagen som innebär
en omställning till ett hållbart samhälle.
Men det handlar inte bara om vad vi som individer kan åstadkomma. Vi behöver också se över samhällets infrastruktur och skapa
hållbara system. Befintlig och planerad bebyggelse och infrastruktur
måste anpassas till kommande klimatförhållanden. Här har offentliga myndigheter ett särskilt stort ansvar. Det gäller att planera för
extremare väderförhållanden och ökade vattenflöden. Kommunerna
i länet måste stå rustade för denna utmaning.
Men hållbarhet handlar som sagt inte bara om miljö och klimat.
Det gäller också att bygga en region som är socialt och ekonomiskt
hållbar. I RUFS trycker vi hårt på att det inte ska skapas några geografiska eller socioekonomiska klyftor. Regionen bör byggas så att
den sociala sammanhållningen är stark med en hållbar ekonomisk
utveckling. Även detta ställer stora krav på en effektiv och medveten
planering. Vi måste se till att det sociala kapitalet stärks. Vi måste
föra en ansvarsfull ekonomisk politik som inte vältrar över problem
på en kommande generation.
Jag tror att hållbar tillväxt är möjlig. Men då måste vi ta krafttag
i regionen. Du och jag kan göra vår del och på samhällsnivå kan vi
planera för nya förutsättningar. Det går att bygga
en hållbar region.
Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör

”

Vi kan göra val i vardagen som
innebär en omställning till
ett hållbart samhälle.
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3 TEMA: Hållbar tillväxt

Lars Hammarlo, driftschef på Scandinavian Biogas AB.

Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel i världsklass.

Marie Eriksson, vd på Wasted Space.

Henrik Nilsson, vd och grundare av Inrego.

					

OMSTÄLLNING
Begreppet hållbar tillväxt eller hållbar utveckling används i dag
flitigt.
Förr handlade hållbart mest om att allt skulle vara så grönt som
möjligt. I dag rymmer begreppet så myckte mer: en ekonomi i balans, en bra miljö att leva i och ett fungerande socialt liv. Hållbarhet
handlar egentligen om att vi ska leva ett bra liv.
För att det ska vara möjligt för oss och för kommande generationer krävs det att hållbarhetsaspekten vägs in i alla beslut vi tar,
både stora och små. Först då kan vi påverka utvecklingen i en positiv
hållbar riktning.
I detta temanummer träffar vi eldsjälarna och besöker initiativen,
som visar hur vi kan ställa om vår livsstil till en mer hållbar.

Jan Forsmark berättar att utgångspunkten till förändring är människors engagemang och oro över framtiden. Tomas Ekberg däremot
utmanar de stora aktörerna. Bland annat ger han exempel på hur flera
regioner har gått samman i inköp av hållbart sjukvårdsmaterial. Ett
enormt projekt som verkligen gör skillnad.
Jan Rapp är en annan eldsjäl som vi får träffa. Han tar klimathotet
på allvar genom att förvandla matavfall till biogas.
Vi tar också en titt på den nya Djurgårdsstaden, en miljöstadsdel i
världsklass. Redan i planeringsstadiet sätts ribban för miljön högt.
Utblicken går till Brixton i England. Staden som mot alla odds har
kommit längst i den världsomfattande omställningen mot en mer
hållbar framtid. l
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Det goda livet

Hållbar utveckling är mycket mer än ekonomisk tillväxt och gröna skogar.
Det handlar om att vi ska må bra. De ökade sociala klyftorna är därför

Tomas Ekberg, chefsanalytiker
i Västra Götalandsregionen,
hinner oftast med en skridskotur på lunchrasten. Hållbarhet
för honom handlar om att
ge alla möjlighet att leva
ett bra liv.

största hotet, säger Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionens
chefsanalytiker som har fokuserat på ämnet i tjugo år.
Tomas Ekberg gläntar på altandörren
mot den snötäckta trädgården med spretiga
fruktträd och en övergiven sittgrupp. Han
förklarar att det var idyllen och närheten
till sjön som fick familjen att lämna innerstaden till förmån för närförorten. Att ta en
skridskotur på lunchrasten är livskvalitet,
menar han.
Strävan efter det goda livet är inte bara en
privat angelägenhet för Tomas Ekberg. Det
är också kärnan i hållbar utveckling och ett
återkommande begrepp i Västra Götalandsregionens framtidsvision.
tre dimensioner

Tomas Ekberg fick tidigt förmånen att (cirka
tjugo år sedan) identifiera vad hållbar utveckling eller tillväxt egentligen är.
I början trodde många att hållbart betydde
att allt skulle vara så grönt som möjligt och
att tillväxt enbart kretsade kring ekonomisk
vinning.
Men efter att Tomas Ekberg och hans kolleger hade vänt och vridit på begreppet i tre år,
insåg man att hållbar tillväxt handlade om
så mycket mer. I dag är det ett övergripande
mål som ska genomsyra allt regionalt arbete.
Utgångspunkten i alla beslut ska bottna i att
vi i dag inte får leva på ett sätt som äventyrar
framtida generationers möjligheter att leva
ett gott liv.
I Västra Götalandsregionen jobbar man
med tre dimensioner i arbetet för hållbarhet:
den ekonomiska, sociala och ekologiska.
Tomas Ekberg menar att hållbarhet i
slutändan handlar om att människor ska
ha det bra.
– För att få ett bra liv måste vi ha en ordnad ekonomi, en bra miljö och en fungerande social tillvaro. När det gäller ekonomi och
4

miljö ligger Sverige i framkant och toppar de
flesta globala listor. Däremot brottas vi med
det sociala, eftersom klyftorna i samhället
fortsätter att öka. Utanförskap som leder
till konflikter, våld och misstro mellan invånarna, är det största hotet mot en hållbar
utveckling, menar han.
– Vi måste bli bättre på att frigöra livschanser för alla människor. All kunskap pekar på
att behovet av sociala sammanhang, och
koppling till arbetslivet, är avgörande för
att människorna ska må bra.
Som en av Sveriges största arbetsgivare,
med cirka 50 000 anställda och med en budget på fyrtio miljarder kronor, har Västra
Götalandsregionen stor betydelse för att utFAKTA Hållbarhetssatsningar
Hållbarhetssatsningar
i Västra Götalandsregionen:
• Målsättningen att alla personbilar ska 		
köras på förnyelsebart bränsle.
• Sju miljoner kronor investerades för att
främja inköp av ekologiska livsmedel.
År 2006 var regionen halvvägs till
konsumtionsmålet om 25 procent
ekologiska livsmedel i offentliga kök 2010.
• Uppmuntra verksamheter att göra ett 		
miljöanpassat val, genom att beställa
möbler och inredning ur ”Gröna listan”
– utan att det kostar något extra.

”

Text: Åsa Lekberg Foto: Ulf Lodin

veckla upphandling och inköp i riktning mot
hållbar utveckling. I dag har man flera goda
exempel på regionens miljöanpassade satsningar (se faktaruta). Man har också börjat
samverka utanför regiongränsen.
att vara snäll

– Vi har gått samman med Skåne och Stockholm i inköp av hållbart sjukvårdsmaterial.
Det är ett enormt projekt som verkligen kommer att göra skillnad. Det är ett bra exempel
på samverkan där man tar hållbar tillväxt
på riktigt allvar, säger Tomas Ekberg entusiastiskt.
Trots att han har arbetat med begreppet
längre än de flesta pratar han om det med
stort engagemang och glöd. Han menar att
eldsjälar behövs för att formulera värdegrunder men att det är politikerna som ska fatta
beslut.
– Alla behövs för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Personligen tror jag på att
vara snäll. Säga ”hej” till dem jag möter på
gatan och verkligen bry mig om hur andra
mår, säger Tomas Ekberg och sneglar på
klockan.
– Jag hinner med en skridskotur innan
lunchen, konstaterar han.
Ekberg har rätt. Det är en ovanligt vacker
dag. I stället för att ta bussen tillbaka till staden blir det en promenad i solen. Ett val som
känns mer hållbart. Trots allt handlar det ju
om att må så bra som möjligt. l

För att få ett bra liv måste vi ha
en ordnad ekonomi, en bra miljö
och en fungerande social tillvaro.
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Wasted Space
väcker liv i det
övergivna

Text: Kristofer Sandberg Foto: Ulf Lodin

Dammråttorna rusar över golvet. Stolar och bord ligger slängda huller
om buller. Det är fuktigt, instängt och övergivet. Så kan det se ut när

Marie Eriksson på Wasted Space besöker en övergiven och bortglömd

I Stockholm finns det massor av platser som är på väg att falla i glömska. Ett av alla
ställen är det gamla kruttornet på Långholmen.

plats. Om hon över huvud taget kommer in genom ytterdörren.

Så här blir Hornsbruksgatan:
Förslaget som presenterades
för Stockholms stad innehöll
bland annat: Nya träd längs med
Hornsbruksgatan, ny byggnad med
hållbara lägenheter och växthusatrium, vatteninstallationer mellan
byggnaderna, ombyggd t-banestationsbyggnad med kafé och
växthus och restaurang. Parken
ska i framtiden kunna rymma
stadsodlingar, motionsanläggning
eller naturliga lekplatser.

Marie Eriksson, vd på Wasted Space
”Vissa av platserna vi tittar på är så
bortglömda att ingen som minns
vad de har använts till. Vi försöker
ta reda på så mycket historik som
möjligt. Ger man en befintlig
byggnad nytt liv får man också med
historiken. Det tycker jag är väldigt
charmigt.”
Wasted Space består av: Marie
Eriksson, John Higson, Anna-Carin
Månsson och Leif Saletti.
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– Du anar inte hur svårt det kan vara att
hitta nycklarna ibland. Så bortglömda är
dessa platser, säger Marie Eriksson, vd på
Wasted Space.
En nedlagd fabrik, en tom kyrka, en gammal kiosk med igenspikade fönster.
Runtom i Stockholm finns massor av platser och byggnader som inte utnyttjas och
som riskerar att förfalla.
– Ett bra exempel är Street i Hornstull.
Tidigare var det ett parkeringsgarage – med
sjöläge dessutom. Men det utnyttjades alldeles för dåligt. Det var också Stockholms
näst största försäljningsområde för droger,
säger Marie Eriksson.
Att som privatperson eller mindre entreprenör omvandla en underutnyttjad plats
till en blomstrande verksamhet är inte det
lättaste. Tillstånd, markplaner, utredningar
och diverse tidskrävande processer sätter ofta
käppar i hjulen. Alltmedan den outnyttjade
lokalen står tom och förfaller.
Det är här som Wasted Space kommer in
i bilden.
– Vi är egentligen bara en fastighetsutvecklare. Fast en ovanlig sådan. Vi öppnar
upp platser och ger dem nytt liv, säger Marie
Eriksson.
En av erfarenheterna från arbetet med
Street var att det fanns gott om liknande
underutnyttjade platser runtom i Stockholm.
Frågan var om det gick att omsätta Street-

projektet i en större skala. Marie Eriksson
berättar att de frågade Stockholms stad: ”Vi
har en idé som vi kallar för wasted space. Hur
känner ni inför tanken på att vi systematiskt
tar oss an detta tillsammans med er?”
Responsen var positiv och tillsammans
enades de om att hitta fyra platser att omvandla.
– Incitamentet för staden är såklart att det
finns ekonomi i det här. Om vi tar en lågutnyttjad plats och förändrar den så skapar
vi en intäkt till staden. Men vi skapar också
möjligheter för någon att driva verksamhet
på platsen. Det finns med andra ord ett tydligt samhällsekonomiskt perspektiv, säger
Marie Eriksson och förtydligar:
– Detta bygger inte på några bidrag från
Stockholms stad. Både de, vi och hyresgästerna måste kunna räkna hem det här.
Fulsnyggt

Det första projektet som Wasted Space har
satt klorna i är Hornsbruksgatan. Där vill
Stockholms stad förbättra kopplingen till
Högalidsparken. Nya bostäder ska byggas
och det ska bli tryggare, grönare och mer
attraktivt. Dessutom ska SL:s gamla drifthus
utvecklas.
– Åsikterna är delade om huset. Vissa
tycker att det är häftigt och fulsnyggt. Andra
tycker bara att det är hemskt och drar ner
intrycket för hela området. Alla är dock rö7

>>

Från återvinning
till återanvändning

It-utrustning för miljoner skrotas varje år i vårt land. Helt i onödan,
menar Henrik Nilsson, vars företag gör alla inblandade parter till
vinnare när gammal it-utrustning återanvänds.

Brygghuset är ett gammalt bryggeri på fyra våningar. Det är fullt av både små och stora rum för olika ändamål.

rande överens om att byggnaden saknar liv.
De som bor mittemot kan inte minnas att
takterrassen någonsin har använts, säger
Marie Eriksson.
Engagera

Marie Eriksson syftar inte på vilken liten balkong som helst. Eller vad sägs om 720 kvadratmeter i söderläge – mitt i innerstaden.
Eftersom projektet med Hornsbruksgatan
är så pass omfattande och berör många människor, föreslog Marie Eriksson och hennes
kolleger ett helt nytt arbetssätt.
– Vi vill göra något som ni inte har gjort
tidigare. Vi bjuder in grannarna så att de får
tycka till först i stället för sist, sade Marie
Eriksson till Stockholms stad.
Arbetsmetoden som Wasted Space hade
i åtanke kallas community planning. Den
går ut på att engagera boende, företagare

”
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och andra intressenter i omvandlingen. Tillsammans identifierar man vilka behov och
önskemål som finns. Målet är en gemensam
vision för området och en strategi för hur den
ska genomföras.
Eftersom detta var första gången som community planning-metoden användes i Sverige,
kontaktades arkitektbyrån John Thompson &
Partners. De är experter på metoden och har
vunnit flera priser för sitt arbete med hållbar
utveckling av bostadsområden. Community
planning skiljer sig från traditionell stadsplanering på flera sätt. En tydlig skillnad är
att de inblandades åsikter konkretiseras på
bara några få timmar.
– Vi bjöd in de boende till två öppna mötesdagar i början av oktober. Över 150 personer
deltog i olika arbetsmöten. Arkitekterna från
John Thompson & Partners gick runt och var
delaktiga hela tiden i alla möjliga samtal.
Fyra dagar senare presenterade de en vision.
Detta hade ingen svensk arkitektbyrå klarat
av, eftersom de saknar erfarenhet av att jobba
så här, säger Marie Eriksson.

Vi är egentligen en fastighetsutvecklare. Fast en ovanlig sådan. Vi öppnar
upp platser och ger dem nytt liv.

Att börja i rätt ände är kortfattat vad det
handlar om. Både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.
– Vad är det som händer i många projekt?
Jo, byggherrar, arkitekter och kommunen
tar fram ett förslag innan man har kommunicerat med de boende. De möts av protester och får gå tillbaka och rita om. Det är
ju mycket bättre att ”träffa rätt” med sina
förslag från början. Utdragna detaljprocesser och överklaganden kostar mycket, säger
Marie Eriksson.
drömplats

Det nya området kring Hornsbruksgatan
planeras vara färdigt 2015. Under tiden jobbar Marie Eriksson och hennes kolleger på
Wasted Space vidare med att utveckla fler
platser som är på väg att glömmas bort.
– Vi tänker bli bäst på detta och försöker
hela tiden hitta olika sätt för att engagera
människor utifrån platsen. För jag är säker
på att fastighetsbranschen måste förändras.
Att involvera fler i planeringen är att gå i rätt
riktning.
Finns det någon drömplats som du skulle
vilja göra om?
– Lyftkranen på Beckholmen. Vi har bara
inte lyckats övertyga Djurgårdsförvaltningen
att omvandla och öppna upp platsen – ännu,
säger Marie Eriksson. l

Det började för femton år sedan när Henrik
Nilsson var fattig student i Lund och behövde
en dator men inte hade råd att köpa en ny.
– Jag visste inget om datorer, så jag vågade
inte köpa begagnat av en privatperson. Jag
ville kunna gå till en butik och få garanti. Någon sådan butik fanns inte, så tillsammans
med en datorkunnig kompis startade jag en
i Lund och senare också i Uppsala.
pc-reformen

På den vägen hade det kanske fortsatt om det
inte hade varit för pc-reformen som gjorde
att privatpersoner kunde köpa nya datorer
till bra priser och på avbetalning genom lärosäten och arbetsgivare.

– Det blev startskottet för den business
som vi har i dag där vi har byggt en hel industriell verksamhet runt hanteringen av
begagnad it, berättar Henrik Nilsson.
flera priser

En hantering som uppmärksammats med flera priser har genom åren, senast Swedbanks
Hållbarhetspris 2010.
”Med en innovativ affärsidé som tar sig
an det snabbt växande globala hotet med
elektronikskrot och ökar livslängden med
minst 100 procent, gör man kunderna till
miljöhjältar.
Man tar återvinning vidare till återanvändning, och genom att skapa nytta och ta betalt

Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

i alla led får man lönsamhet och hållbarhet
att gå hand i hand.”
Så löd juryns motivering när Inrego tog
emot priset i slutet av förra året.
– Egentligen är det så självklart, säger
Henrik Nilsson, vd och grundare av företaget
för femton år sedan. Att skrota it-utrustning
som bara är några år gammal är ett oerhört
slöseri med resurser. När stora arbetsplatser
byter datorer blir de gamla ett problem, både
administrativt och ur säkerhetssynpunkt. För
oss blir de en råvara som har en marknad.
Och den som köper begagnade datorer av oss
får hög kvalitet till lågt pris. Med garanti.
Informationssäkerheten är en väldigt viktig
faktor när det gäller it, understryker han.

Här töms bärbara
datorer på sitt
innehåll.
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Prisad produktion

Industrins Stora Hållbarhetspris premierar ekologisk,

social och ekonomisk hållbarhet. Atlas Copco blev vinnaren
när 2010 års pris delades ut.

I verkstaden står hårddiskarna på rad. Trots marknadsföring och trots att Inrego betalar för datorer som byts
ut är det svårt att få tag i gamla datorer. Skrotning
borde inte ens vara ett alternativ, tycker Henrik Nilsson, som kan garantera säkerheten i hanteringen.

– Men argumentet att skrota datorer av
säkerhetsskäl håller inte, den hanteringen
ger dig ingen garanti. Vi däremot säkerställer
att informationen raderas med marknadsledande programvara, och ger ett certifikat att
så skett – att datorn med det serienumret
och hårddisken har med det serienumret är
raderad.
miljön vinnare

Henrik Nilsson konstaterar att den största
vinnaren på att datorer återanvänds är
miljön. Den koldioxidbesparing som hanteringen ger kommer både säljare och köpare
till godo i form av en miljöredovisning. Redovisningen kan användas för att minska
deras respektive verksamhets totala klimatbelastning.
På fabriken i Täby arbetar ett sextiotal
personer. Den främsta försäljningskanalen
är webben.
– Vi försöker sälja så mycket som möjligt
i Sverige. Enklare utrustning som inte kan
säljas här säljer vi utomlands, och då med
ett program som vi kallar ”Ansvarsfull hantering” där vissa kriterier ska vara uppfyllda.
Kunderna är alltifrån privatpersoner till
företag, organisationer och skolor, kort sagt
miljö- och kostnadsmedvetna användare som
inte behöver ha den senaste modellen men
en dator med hög kvalitet till lågt pris, och
med garanti. l
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– Vi hade anmält oss till kategorierna ”energieffektivitet” och socialt ansvar och vann både
”Årets sociala ansvarspris” och ”Stora hållbarhetspris”. Vi är väldigt stolta och glada,
säger Karin Holmquist på Atlas Copcos kommunikationsavdelning.
Att en industrikoncern med världsledande
ställning inom kompressorer, anläggningsoch gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem får pris för sitt sociala ansvar
kan tyckas oväntat. Men så stöder också Atlas
Copco en hållbar social utveckling i flera länder, dels genom sin kärnverksamhet, dels genom bidrag till olika sociala projekt i utsatta
områden.
Ett projekt som juryn bakom Industrins
Stora Hållbarhetspris särskilt lyfter fram är
organisationen ”Vatten åt alla”, som Atlas
Copcos medarbetare startade 1984. Med mot-

Tio procent av industrins
energiförbrukning kommer
från tryckluftssystem.

Text: Ingela Ström Foto: Atlas Copco

tot ”rent vatten är en
mänsklig rättighet”
har anställda bidragit
till att en miljon människor har fått tillgång
till vatten.
Social hållbarhet är
ett av kriterierna hållbarhetspriset, som såväl Svenskt Näringsliv
Karin Holmquist,
som
enskilda företag
cr relations manager
och universitet står
på Atlas Copco.
bakom. De andra kriterierna är ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
– Vi jobbar ständigt med att förbättra våra
produkter ur olika perspektiv, säger Karin
Holmquist. Nummer ett är energiförbrukningen, den stora kostnaden för industrin.
Genom att utveckla och förbättra tekniken
gör vi det möjligt att minska energiförbrukningen i befintliga och nya industriprocesser.
Hon nämner bland annat att Atlas Copco
är först i världen med en serie kompressorer,
Carbon Zero, som kan återvinna hundra procent av den ingående energin.

I fjol sorterade Danderyds
sjukhus ut 15,5 ton matavfall som
omvandlades till fordonsbränsle.
I år ska det bli ännu mer.

viktig koppling

– Eftersom upp till tio procent av industrins
energiförbrukning kommer från tryckluftssystem gynnas både kunden och miljön av
dessa produkter. Den kopplingen är viktig,
industrin måste ju vara lönsam i botten.
Förutom att minska energiförbrukningen
arbetar Atlas Copco för att reducera materialåtgång och att öka sina produkters säkerhet
och ergonomi.
– Ett ansvarsfullt nyttjande av resurser,
såväl mänskliga som natur och kapital, är
en förutsättning för hållbar produktivitet,
säger Karin Holmquist. Med drygt 30 000 anställda och försäljning i 170 länder handlar
det mycket om att ha bra ledningssystem. l

Så ska Stockholm gasa
Jan Rapp och Lars Hammarlo är två hängivna förkämpar för biogas i Stockholm.
Båda har pekat på den enorma potential som staden har för tillverkning av
miljövänligt fordonsbränsle. Om vi bara tar hand om allt avfall som
i dag går upp i rök.

>>

Text: Juan Martinez och Sten Windén Foto: Ulf Lodin Illustration: Susanne Engman
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Jan Rapp tar klimathotet på allvar. I hans
vision för en hållbar utveckling är insamlat
matavfall – förvandlat till biogas – guld värt.
Sitt engagemang för miljön visar han i praktisk handling. För detta utsågs han till Månadens stockholmare i december 2010.
Jan Rapp är förlossningsläkare på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus. I fjol fick
han sjukhusets miljö- och hållbarhetspris.
Samma år som sjukhuset sorterade ut 15,5
ton matavfall som omvandlades till fordonsbränsle. I år ska det bli åtskilligt mer, då sjukhuset satsar på egen avfallskvarn.
genombrott

Matavfall är enorm resurs som man i Stockholm har varit dålig på att utnyttja.
– Det mesta har gått till fjärrvärme. Och
det är otidsenligt, menar Jan Rapp. Som på
eget initiativ har hjälpt Stockholms stad att
nå ut till 400 hämtställen, hotell, restauranger, skolor, dagis, och sjukhus för att ”rädda”
matavfallet till biogas.
6 300 000 kilo matavfall samlades in i
Stockholm under 2010. Omvandlat till fordonsbränsle motsvarar det 800 000 liter
bensin. Och med biogas i stället för bensin i
tankarna skulle koldioxidutsläppen minska
med 95 procent. Stockholm kan nu stå inför
ett verkligt genombrott för ett bättre utnyttjande av matavfallet.
– Från första kvartalet 2011 är ingen matavfallsinsamling i Stockholm längre bortkastad. Allt ska bli fordonsgas. Här på Danderyd
ska vi ta hand om allt matavfall, inklusive
patienternas, som vi inte har haft någon
strategi för hittills.
Jan Rapp hoppas att samtliga större Stockholmssjukhus ska följa efter.
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Till Jan Rapps vision hör en stor central
kvarn där matavfallet mals, blandas med
vatten och blir pumpbart, för att rötas och
bli fordonsgas i Stockholm, där biogasen är
en stor bristvara.
– Den borde vara en självklar del av infrastrukturen. I Malmö har man byggt en
anläggning för 60 miljoner. Jämför med en
pendeltågsvagn som kostar 80 miljoner.
extra soppåse

Jan Rapp är förlossningsläkare på
kvinnokliniken på
Danderyds sjukhus.

”

Att veta att matavfallet
går till något bra skulle
få stockholmarna att
känna sig bättre i sin
vardag.

– Då talar vi om cirka 500 ton matavfall,
vilket förvandlat till biogas motsvarar 60 000
liter bensin per år.
Men Stockholm går fortfarande över ån
efter vatten, menar Jan Rapp.
– Inget av det insamlade matavfallet från
restauranger och skolor blir Stockholmsgas
i dag.
I stället fraktas det på bil till Uppsala, alternativt till Himmerfjärdsverket på Södertörn.
Och inte som tidigare, då allt pumpbart matavfall fraktades till rötningsanläggningen i
Henriksdal.
– Det är slöseri att transportera bort matavfallet för att sedan transportera tillbaka
det i form av biogas. Det är absurt att Stockholm tvingas köpa biogas från Örebro och
Västerås, när vi har den största koncentrationen av matavfall i hela landet.

De stora volymerna matavfall finns inom hushållen och flerbostadshusen. Men Jan Rapp
tror inte på hushållskvarnar.
– Det är inget energieffektivt sätt att samla
in råvaran. Då återstår bara 30 procent av
gasen, när de malda matresterna når rötningsanläggningen via avloppsvattnet. Och
det vet man på Stockholm Vatten, som driver
Henriksdal.
I stället förespråkar Jan Rapp en extra soppåse för matavfall under diskbänken. Och en
extra soptunna att kasta det i.
– Att veta att matavfallet går till något bra
skulle få stockholmarna att känna sig bättre i
sin vardag. Att det blir biogas som kan driva
ditt barns skolbuss, utan att släppa ut skadliga partiklar.
Stockholm måste bli bättre på att informera sina invånare om detta, säger Jan Rapp.
– Gör som i Västerås. Där känner alla till
detta, efter upprepade informationskampanjer.
Jan Rapp vill också ha en tydligare taxedifferens.
– För att visa vilket beteende vi vill ha
måste det bli dyrare att inte sortera hushållsavfallet.
Lars Hammarlo hävdade redan 1994 för sin

”

Här bränner vi stora delar av
hushållsavfallet som vi i stället
skulle kunna ta hand om till
biogas. Om vi bara hade fler
mottagningsstationer.
Lars Hammarlo, driftschef på Scandinavian Biogas AB.

dåvarande arbetsgivare Stockholm Vatten att
en satsning på biogas till fordon var möjlig.
Efter några år av utredningar togs beslut om
en storskalig introduktion i slutet av 90-talet,
när Storstockholms lokaltrafik, SL, bestämde
sig för att satsa på en biogasflotta. I dag drivs

cirka 130 bussar med biogas. Om ett par år är
målet att drygt 300 SL-fordon ska ha biogas
i tanken.
– Sverige är ett föregångsland när det
gäller biogas som fordonsbränsle. Däremot
finns det länder som har en större produk-
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RUFS

tion. Exempelvis Tyskland omvandlar en del
av sin biogas till el, säger Lars Hammarlo,
numera driftschef på Scandinavian Biogas
AB, som nyligen har förvärvat produktionsanläggningarna som tidigare fanns inom
Stockholm Vatten.
Varför Stockholm inte är i framkant i framtagandet av biogas ställer sig Lars Hammarlo
undrande till. Han tycker att politikerna
har tvekat för mycket historiskt, vilket har
gjort att samtliga aktörer, ända ner till konsumentnivå, har haft svårt att satsa på det
miljövänligare bränslet.
städer i framkant

Behovet av alternativa fordonsbränslen är
enormt. Sveriges regering har fattat beslut
om att reducera både fossil bränsleanvändning och koldioxidutsläpp. En ökad biogasanvändning är en viktig åtgärd som ligger
i linje med regeringens plan för en miljöomställning av samhället. Men i Stockholm
har juridiska, ekonomiska och politiska hinder för en större produktion av biogas.
– Det hävdas att det är kostsamt att göra
alla nödvändiga investeringar. Jag vill vända
på frågan: Vad kostar det om vi låter bli att
göra dem? säger Lars Hammarlo.
Som exempel på hinder tar han den
vacklande inställningen till avgiftsbefriad
parkering för miljöbilar och reduktionen
av skatt för miljöbilar som tjänstebilar. För
att investera i en dyr miljöbil, vill en konsument kunna göra en kalkyl som sträcker
sig längre än en mandatperiod. Likaså gäller
för de investerare som ska skjuta till pengar
för att nya anläggningar byggs, eller för att
uppgradera befintliga tankställen.
– En mackägare som inte ser någon vinst i

FAKTA Matavfall
Enligt de nationella riktlinjerna ska 35 procent av matavfallet som slängs återvinnas
via biologisk behandling, antingen genom
kompostering eller rötning. Vid rötning av
matavfall kan biogas utvinnas, som i sin tur
kan används som fordonsbränsle.
Nästan 40 procent av innehållet i en sopsäck från hushållen består av matavfall.
I Stockholms stad slängs 235 000 ton hushållssopor under ett år. Av detta är knappt
100 000 ton matavfall. 33 000–35 000 ton
av detta ska enligt de nationella riktlinjerna
komposteras eller rötas och bli biogas. I dagsläget går 7 500 ton av matavfallet per år till
biologisk behandling. Målet för 2012 är att
35 procent av allt matavfall från Stockholms
storkök och restauranger, respektive 10 procent från hushållen, ska återvinnas.
Källa: Trafikkontoret/avfall

att investera i en dyr biogaspump gör det inte
heller. Där måste nog politikerna ta större
ansvar för att det ska bli lönsamt att satsa
pengar i biogas, säger Lars Hammarlo.
Han nämner Borås, Västerås men framför
allt Linköping som biogasstäder i framkant.
Där har stora investeringar gjorts i tekniken
och redan på källsorteringsstadiet ligger flera
orter före Stockholm.
– Här bränner vi stora delar av hushållsavfallet som vi i stället skulle kunna ta hand
om och omvandla till biogas. Om vi bara
hade fler mottagningsstationer, menar Lars
Hammarlo.
Att han är en stor tillskyndare av biogas
råder det ingen tvekan om. Fördelarna är otaliga och tekniken beprövad sedan urminnes
tider. Biogas kan produceras lokalt, det är
nästintill luktfritt och utsläppen är betydligt
lägre i jämförelse med de flesta andra bränslen. En buss som körs på biogas är också väldigt mycket tystare än en dieseldriven buss.
– Dessutom minskar det avfallsproblemen
som vi har i Stockholm. Biogas är helt enkelt
det bästa alternativet vi har i dag.
upp till oss

Om Lars Hammarlo får sia ser vi ett fullt utvecklat biogassamhälle om cirka tjugo år. Trots
det tror han inte att biogas är lösningen på alla
miljöutmaningar som samhället står inför.
– Nej, men det kommer att vara en betydande energikälla, betydligt mer än i dag. Vi
är redan i gång med att se hur vi ska utvinna
biogas ur annat avfall, exempelvis från skog
och grödor. Tekniken med att röta avfall är
pålitlig och har använts av naturen i tusentals år. Det är bara upp till oss att ta vara på
och använda den. l

Hållbara mål i RUFS
Regionala stadskärnor, attraktiva stadsmiljöer och bättre
kollektivtrafik är några av utmaningarna i RUFS för en
mer hållbar tillväxt.

Text: Bruno Lundgren Foto: Ulf Lodin Illustration: Archi5

Stockholmsregionen ska bli Europas mest
attraktiva storstadsregion. Det är den övergripande visionen enligt RUFS 2010, regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen.
Hållbarhetsperspektivet finns med i de mål
och strategier som följer av visionen.
– Begreppet hållbar utveckling bör användas som ett förhållningssätt och inte som
ett sätt att beskriva ett sluttillstånd. Hållbarhetsperspektivet ska finnas med under
hela planeringsprocessen och inte bara som
en konsekvensbedömning i efterhand, säger
Katarina Fehler, regionplanerare på regionplanekontoret.
mer än miljön

Hon menar att hållbar utveckling är så
mycket mer än miljö. Det handlar om att
samtidigt hantera miljömässiga, sociala och
ekonomiska ambitioner.
Målen och strategierna i RUFS ger vägledning till en rad konkreta åtgärder. Bland annat pekar RUFS på att tillgången på högre
utbildning, bostäder och transporter måste
14

hålla minst jämna steg med befolkningsökningen. En viktig åtgärd är en attraktivare
kollektivtrafik för alla. Spårkapaciteten behöver byggas ut. Pendeltåget måste på sikt
få egna spår. SL studerar nu möjligheten att
bygga en spårväg, som länkar samman de regionala stadskärnorna i södra Stockholm.
minska utsläpp

På lite längre sikt behövs ett nytt spårsystem
till Täby-Arninge, som komplement till en
upprustad Roslagsbana. Den högre utbildningen behöver byggas ut för att regionen
ska kunna mäta sig med andra framstående
storstadsregioner i Europa.
Stockholmsregionen är framgångsrik inom
forskning och utveckling. Ändå finns det brister i innovationsmiljön, inte minst när det
gäller att kommersialisera nya idéer.
– För att långsiktigt bli klimatneutrala behöver vi öka energieffektiviteten och ställa
om energianvändningen till förnybara energikällor.
– Till 2050 behöver vi minska utsläppen

Attraktiv kollektivtrafik, utveckling av regionala stadskärnor
och förnybara energikällor, är
några av målen med RUFS 2010
gället hållbar utveckling.

av växthusgaser med 40–50 procent och med
80–90 procent till 2030 för att de övergripande klimatmålen ska nås, säger Katarina
Fehler.
Att utveckla regionala stadskärnor och öka
tillgängligheten i de gröna kilarna är också
nödvändigt för en god tillväxt.
I RUFS tar man också upp begreppet socialt kapital, det vill säga tilliten mellan människor. Fler mötesplatser där människor med
olika bakgrund träffas bidrar till att stärka
det sociala kapitalet.
– Ett mer varierat utbud av bostäder är ett
sätt som ökar möjligheterna för människor
med olika livsstilar och bakgrund att mötas,
säger Katarina Fehler. l

FAKTA Hållbar utveckling i RUFS 2010
Hållbar utveckling är en given och
gemensam utgångspunkt för RUFS 2010,
som ska bidra till en hållbar utveckling
så att regionen:
• 	förvaltar kapital och resurser för
kommande generationer.
• 	bibehåller och utvecklar önskade
och nödvändiga kvaliteter.
• upprätthåller och utvecklar robusthet
och anpassningsförmåga.
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Utblick

FOTO: ERMIYAS MEKONNEN/flickr.com (CC)

Den nya folkrörelsen
Vad händer när oljan tar slut? I Brixton är man förberedd.

Här ställer man om till ett hållbart och självförsörjande samhälle.
Text: Kristofer Sandberg Foto: Jody Boehnert/flickr.com (CC)

”capital growth”

Trots att omställningsrörelsen startade utifrån ett landsbygdsperspektiv, växer intresset för frågorna främst i städerna. Förra året
lanserade Londons borgmästare, Boris Johnson, projektet ”Capital Growth”. Det innebär
att man ska anlägga 2012 odlingslotter fram
till att London står som OS-värd, sommaren
2012. Den första lotten tilldelades Brixton.
Men att ”ställa om” handlar om mycket
mer än att producera mat lokalt. I kalendariet på Transition Town Brixtons hemsida
hittar man kurser, seminarier och mängder
av intresseföreningar. Duncan Law menar att
man måste presentera budskapet på ett så
pass attraktivt sätt att människor inte upplever det som ett hot mot deras drömmar.
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Samtidigt ska man vara ärlig med att man
inte tror att ekonomisk tillväxt är lösningen
på folks problem. Ett hållbart samhälle bygger på andra grunder.
”Det är inte säkert att det vi gör kommer
att fungera, men vad kan man göra annat
än att kämpa vidare? Att få saker att hända
uppifrån har hittills inte visat sig fungera,
så vi försöker åstadkomma förändringen
underifrån i stället”, säger Duncan Law till
klimatmagasinet Effekt.
traditionell tillväxt

Jan Forsmark är projektledare och initiativtagare till Omställning Sverige, landets motsvarighet till Transition Town. Han skräms
inte med något mardrömsscenario. Å andra
sidan gör han ingen hemlighet av hur allvarig han anser att situationen är.
– Den utmaning som vi står inför har
mänskligheten aldrig tidigare sett. Vi kan
bara ana tendenser, men vi vet egentligen
inte vad som kommer att hända.
Han pratar om klimatet och ekonomin.
Och han pratar om vad som händer när oljan
tar slut. Han säger att det enda som hindrar
oljepriset från att skjuta i höjden är en fortsatt lågkonjunktur. Att inget av riksdagspartierna pratar om ”peak oil” är ett stort svek,
menar han.
– Jag är inte säker på att de ens vågar ta
upp det. Då riskerar de att inte bli omvalda.
Men om vi inte satsar och investerar i nya
hållbara lösningar nu, så har vi snart inga
pengar att investera över huvud taget, säger
Jan Forsmark.
På frågan om hur han ser på begreppet
hållbar tillväxt säger han:
– Hållbar tillväxt? Det går inte. Traditionell tillväxt kan inte kombineras med hållbarhet. Ska vi använda begreppet tillväxt så
måste det definieras om.
Omställning Sverige är en fristående gren

I Brixton, strax söder om
London, har man kommit
allra längst med Transition Town-konceptet.
Här handlar omställning
om mycket mer än närproducerad mat.
Roxie Boycott och Claire
Milne håller föredrag
mateventet i Brixton
Duncan Law är en av
eldsjälarna i Brixton.
Engagemanget är både
brett och djupt. Varje
vecka arrangeras flera
föreläsningar och kurser.
Jan Forsmark:
”Vi måste titta på
framtidsfrågorna på ett
helt annat sätt. Vi måste
prata om helt andra
index och måttstockar
och se hur vi kan ta
hand om ekosystemen
på rätt sätt.”

FAKTA Omställningsrörelsen
• Jan Forsmark har tidigare jobbat som
lärare och näringslivschef i Sala.
• Omställningsrörelsen skiljer sig en hel del
från ”vanliga” föreningar. Det finns bland
annat inga medlemsavgifter, stadgar eller
regelverk.
• Att utvecklingen av Transition towns har
tagit fart i England har mycket att göra
Rob Hopkins. Det var han som konkretiserade idéerna och det är han som
personifierar rörelsen i dag. Rob Hopkins
har bland annat skrivit boken ”The
transition handbook – from oil
dependency to local resilience”.

av Hela Sverige ska leva och delar värdegrund
med Transition Towns: ingen partipolitik,
ingen religion. I stället handlar det om jämställdhet och demokrati.
Och om att ”ställa om”.
– Utgångspunkten är människors engagemang och oro över framtiden. Men det är
också viktigt att inte nedslås och ha dåligt
samvete för allt man inte gör. Börja därför
att göra något som du tycker är kul, som till
exempel att ta hand på äpplena eller torka
svamp. Sedan utökar man det successivt,
säger Jan Forsmark.
Tillsammans med ett par kolleger åker Jan
Forsmark runt i Sverige och föreläser. Och
precis som i England handlar det först om
att väcka intresse för frågan och inspirera till
aktivt arbete på det lokala planet. Därför är
Jan Forsmark säker på att kommunernas roll
kommer att bli oerhört viktig.

– De regionala utvecklingsplanerna måste
på sikt innehålla ett helt annat förhållningssätt till energifrågor, livsmedelsproduktion,
kollektivtrafik och avfallsfrågor. Vi måste
byta väg rejält, säger han.
Jan Forsmark tror inte ”att det går åt helvete”. Han vet dock att det krävs hårt jobb för
att över huvud taget få i gång ett samtal om
de problem vi står inför.
– Trots allt ser läget ljust ut för omställningsrörelsen. Det händer saker överallt.
Människor vill prata om det här. Inom rörelsen finns också ett begrepp som kallas
för ”inre omställning” som handlar om hur
man ska hantera sin egen känsla för framtiden med till exempel barn och barnbarn.
Det är jätteviktigt att det finns en möjlighet
att få dela med sig av sina tankar, säger Jan
Forsmark. l

FOTO: ULF LODIN

För de flesta är Brixton, strax söder om
London, mest känd som hemort för David
Bowie och The Clash-gitarristen Mick Jones.
Med det var då. I dag vänder man blickarna
hit av en helt annan anledning – Transition
Town Brixton.
Av alla omställningsstäder världen över
har Brixton kommit längst. Här går man
ytterligare ett steg mot självförsörjning. Man
har till exempel en egen valuta, ”The Brixton
Pound”.
”Poängen med en egen valuta är att pengarna inte försvinner från lokalsamhället. Den
stärker i stället den lokala ekonomin och bygger upp relationer mellan lokala producenter
och affärsinnehavare”, säger Duncan Law, en
av eldsjälarna i Transition Brixton, i en intervju i klimatmagasinet Effekt.
Att ”ställa om” handlar i praktiken om att
samhället måste minska sitt energibehov och
bli fossilfritt och miljövänligt. Därmed stärker man också lokalsamhällets motståndskraft. Det första steget är att öka medvetenheten om klimat- och oljekrisen och motivera
människor att engagera sig i frågan.
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Mål: En miljöstadsdel
i världsklass
Redan i planeringen av ett bostadsområde sätts ribban för vilken
miljöprofil som ska råda. Norra Djurgårdsstaden är ett exempel
på högt ställda miljökrav. Under våren startar byggandet.
Text: Ingela Ström
Foto: Ulf Lodin och Aaro Designsystem

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett skyltfönster för hållbart stadsbyggande. Så står det i
programmet för stadsutvecklingsområdet
som innefattar Hjorthagen, Värtahamnen,
Frihamnen och Loudden. Här ska ny miljöteknik och kreativa lösningar utvecklas, användas och visas fram.
– Stadsdelen ska bli ett internationellt föredöme, säger Jonas Claeson på Stockholms
stadsbyggnadskontor. Precis som Hammarby
sjöstad, dit 15 000 –20 000 besökare kommer
varje år för att studera hållbar stadsbyggnad.
Till Norra Djurgårdsstaden tar man med
sig erfarenheter från Hammarby sjöstad. Så
har exempelvis institutionen för industriell
ekologi på KTH gjort en utvärdering som särskilt pekar ut betydelsen av en organisation
som tidigt sätter mål och visioner. Och ser
till att miljösatsningarna hela tiden följs upp
och utvärderas.
– Detta har vi tagit till oss när det gäller
Norra Djurgårdsstaden, där alla inblandade
parter har ett nära samarbete genom hela
processen.
första inflyttning 2012

Som planarkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor har Jonas Claeson arbetat med
Norra Djurgårdsstaden i flera år. Planeringen
har pågått i omgångar men på allvar sedan
2001. Nu är de två första detaljplanerna godkända och 2012 är det dags för inflyttning i
etapp 1 i Hjorthagen.
– För att nå de övergripande miljömålen
har vi identifierat fem fokusområden: energi,
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kretslopp, hållbara transporter, klimatanpassning och livsstilsfrågor.
Här ska byggas energisnålt. 30 procent
av fastighetselen ska produceras lokalt med
hjälp av solceller, vindkraft eller genom att
utnyttja överskottsenergi på olika sätt. För
att nå de övergripande målen krävs att Fortum bygger ett kraftvärmeverk som inte förbrukar fossila bränslen.
– När det gäller en kretsloppsmodell har
vi lärt oss mycket av Hammarby sjöstad, men
skruvat åt kraven och nyttjar systemen smartare. Precis som där står dock människan i
fokus – det ska vara lätt att leva hållbart.
De processer och system som byggs upp ger
synergier som gör att man kan sluta kretsloppet inom området.
Hållbara transporter är särskilt viktigt, och

Jonas Claeson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, framför
modellen över Norra
Djurgårdsstaden.
Han har arbetat med
planerna för området
i flera år och ser fram
emot att de förverkligas
vartefter. Först ut är
bygget i Hjorthagen.
Totalt kommer 28
byggherrar att vara
inblandade i byggandet
av Norra Djurgårdsstaden – ett område med
fantastiskt läge mellan
Värtans vatten och
Nationalstadsparken.
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ska vara lätt att göra rätt. Flyttar man till
området ska man förstå hur stadsdelen och
byggnaden man bor i fungerar, så att man
fullt ut kan leva på ett hållbart sätt. Fler och
fler efterfrågar den här typen av boende, väl
medvetna om de klimatförändringar och
miljöproblem som finns i världen.
fel på systemet

Samtidigt betonar han att staden kan vara
aldrig så väl konstruerad ur hållbarhetssynpunkt, men om människorna som bor i den
slösar energi utan att det kostar dem något
så är det kanske systemet det är fel på.
– Det ska vara billigt att ansluta sig till
hållbar energi, men dyrt att förbruka den.
I exempelvis Tyskland får den som producerar egen energi dubbelt så mycket betalt för
den som för konventionell energi. Sådant
Alla gamla byggnader
som går att renovera och
som kan inrymma nya
verksamheter kommer
att behållas. ”Den mest
kända attraktionen i
området kommer att
vara den nyskapande
scenen i en av de gamla
gasverksbyggnaderna
signerad Ferdinand
Boberg” står det i
visionen för området.

lockar naturligtvis byggherrarna att tänka
i nya banor.
Först en bit in på 2020-talet kommer Norra
Djurgårdsstaden att vara färdigbyggd. Då har
den nya stadsdelen fått 10 000 nya bostäder
och 30 000 nya arbetsplatser – från hamnanknutna verksamheter till företag inom
finansiella tjänster, medier och etableringar
inom tjänste- och kultursektorn. Allt i gränslandet mellan stenstad och natur, granne till
Nationalstadsparken och Värtans vatten. l

Rapporter från 2008 till 2011:

Lärdomar som har
dragits i Hammarby
sjöstad ska göra Norra
Djurgårdsstaden till en
än mer miljöanpassad
stadsdel. Det ska inte
bara grönska mellan
byggnaderna utan också
på fasaderna – allt för
att ge stadsdelen så bra
klimat som möjligt.

ILLUSTRATION: WINGÅRDHS ARKITEKTER

ILLUSTRATION: WINGÅRDHS ARKITEKTER

här menar Jonas Claeson att området är väl
försörjt med kollektivtrafik. I väntan på att
stadsspårvägen byggs ut från Strandvägen
står tunnelbanan och extrainsatta bussar för
kommunikationerna.
– Vi jobbar med låga parkeringstal som ett
sätt att hantera biltrafiken – 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. All boendeparkering
ska ske under mark.
Till klimatanpassningen hör att vara
förberedd på globala problem som ökade
regnmängder och torrare och varmare perioder. På sin väg till Lilla Värtan kommer
dagvattnet att fördröjas genom att ta till
vara på olika sätt. Och en högre andel träd
och grönska än vanligt kommer att planteras
för att sänka temperaturen i området. Det
kommer inte bara att grönska mellan husen
utan också på tak och fasader.
Jonas Claeson konstaterar att det är relativt enkelt att uppnå målen för de fyra första
fokusområdena – ”det är sådant vi är ganska
bra på redan, och sådant som vi kan följa
upp och ställa krav på”. Svårare är det med
livsstilsfrågan, en punkt som saknades i planeringen av Hammarby sjöstad och som KTH
också lyfte fram i sin utvärdering.
– Mottot som vi jobbar efter är att det
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2011 • 1 Kvällsekonomi
2010 • 7 Eftersvalsundersökning
2010 • 6 Män och kvinnor i utbildning
och arbete
2010 • 5 RUFS 2010
2010 • 4 Skärgårdspolitiskt program
2010 • 3 Regionala skillnader i boende-		
förhållanden
2010 • 2 Mötesplatser i Stockholmsregionen
2010 • 1 Utställningsutlåtande RUFS 2010
2009 • 11 Samspelet
2009 • 10 Unga röster i skärgården
2009 • 9 Stockholmsregionen som
kunskapsregion
2009 • 8 Tätare Stockholm
2009 • 7 Bebyggelsens mosaik
2009 • 6 Samrådsredogörelsen RUFS
2009 • 5 Stockholm – en attraktiv region för
internationella experter
2009 • 4 Klimatförändringar – dags att
anpassa sig?
2009 • 3 Stockholmsöverenskommelsen
– en första uppföljning
2009 • 2 Arbetsplatsernas lokalisering
i Stockholms län
2009 • 1 Regionala stadskärnor
2008 • 15 Delregional utvecklingsplan för
Stockholms kust och skärgård
2008 • 14 Socialt kapital i regional
			 utvecklingsplanering
Info 			 Ökad innovationskraft – slutrapport
2008 • 4		 från projektet Innovationsplats
			 Stockholm-Uppsala
2008 • 13 Framtidens transportsystem – under			 lag till arbetet med en ny regional
			 utvecklingsplan – RUFS 2010
2008 • 12 Energiförsörjningen
			 i Stockholmsregionen
2008 • 11 Hållbarhetsperspektiv i regional
			 utvecklingsplanering
2008 • 10 Livsstilar och konsumtionsmönster
			 i Stockholmsregionen – ett regionalt
			 utvecklingsperspektiv
2008 • 9 Grönstruktur och landskap i regional
			 utvecklingsplanering
2008 • 8 Branschanalys för Stockholms län
2008 • 7 Bostäder i framtidens Stockholm
2008 • 6 Öppnare storstäder
2008 • 5 Invånarnas värderingar
			 i Stockholm-Mälarregionen
2008 • 4 Storstadsnära landsbygd
		 i regional utvecklingsplanering
2008 • 3 Näringsliv, logistik och terminaler
			 i Stockholms län
			

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet och Miljö- och skärgårdsberedningen bevakar systematiskt, med stöd av Regionplanekontoret, utvecklingen i regionen och omvärlden. Utskottet
och beredningen tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och i Mälarregionen. Utskottet
har 9 ledamöter och 9 ersättare och sammanträder cirka 8 gånger per år. Beredningen har 9
ledamöter och sammanträder cirka 10 gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och handlingar
kopplade till utskottets och beredningens arbete. I Regionplanekontorets rapportserie presenteras
kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekommendationer för regionens
utveckling. De flesta rapporterna är framtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på
uppdrag av Regionplanekontoret. På www.regionplanekontoret.sll.se/publikationer finns
möjlighet att ladda hem digitala versioner eller beställa en rapport.

Foto: Ulf Lodin

Försörjning av vatten
i Stockholms län
Kommunförbundet i Stockholms län och
VAS-kommittén (www.vasradet.se) har genom
ett konsultuppdrag nyligen färdigställt rapporten ”Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms län”. Syftet med
rapporten är att titta på nu- och framtida risker i dricksvattenförsörjningen, i synnerhet
i ljuset av ett föränderligt klimat.
Rapporten pekar på att Stockholms län
har dricksvatten i världsklass men att det nu
krävs strategiska beslut om hur regionens
framtida vattenförsörjning ska säkras. Det
finns sårbara punkter i dagens vattenförsörjning. Mälaren levererar cirka 95 procent av

Stockholms läns vattenförsörjning, vilket
gör Mälaren till både en stor tillgång och en
sårbarhet. Dessutom är länets vattenresurser
ojämnt fördelade och reservvattentillgången i de norra delarna är otillräcklig. Många
fastighetsägare med egen brunn, främst i
kust och skärgård, har problem med vattenkvalitet och saltvatteninträngning.
Rapporten pekar på att den största utmaningen är klimatförändringarna, som påverkar vattenförsörjningen genom bland annat
ökad temperatur och större variationer i
nederbörd och vattenflöden. I framtiden kan
det också bli vanligare med virus, parasiter >>
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Hågelbyparken i Botkyrka kommun.

och föroreningar. På längre sikt, det vill säga
bortom 2050, är också stigande havsnivåer
ett allvarligt hot genom att risken för saltvatteninträngning ökar. Detta är redan i dag
ett hot mot mindre vattentäkter i kust och
skärgård, men kan på längre sikt helt slå ut
Mälaren som vattentäkt. Dessa överhängande
faror gör att man de kommande åren måste
utforma en långsiktig dricksvattenförsörjningsstrategi, men även ta sig an de närliggande utmaningarna.
Tänkbara åtgärder är bland annat att
bygga ut och sammankoppla de stora distributionssystemen inom Stockholms län och
till kommuner i angränsande län. Möjligheten att nyttja sjöarna Erken och Yngern som

resurser för regionen i sin helhet skulle gynnas genom en sammankoppling av systemen.
Det skulle skapa ökad leveranssäkerhet och
möjliggöra bättre resursutnyttjande. Länets
reservvattentäkter måste få en bättre skyddsstatus som möjliggör att man kan använda
dessa om de stora systemen temporärt slås
ut. Vidare krävs investeringar i ny reningsteknik för att anpassa reningsprocesserna
i de större vattenverken för förändringar i
råvattenkvalitet.
Rapporten pekar på att de investeringar
som behövs göras i många fall inte kan bäras
av en enskild kommun. Det är därför viktigt
att det finns regionala aktörer och beslutsfattare. VAS-rådet, som bildades 2005, är ett

Marin nationalpark i Stockholms skärgård
Dåvarande Regionplanenämnden har yttrat
sig över miljöpartisten Raymond Wiggs med
flera motion angående att Stockholms läns
landsting ska verka för en marin nationalpark i Stockholms skärgård.
Motionen föreslår att arbetet med länets
marina miljöer intensifieras och tar upp
Östersjöns omfattande ekologiska problem.
Därför föreslås att en ny marin nationalpark
ska inrättas i Stockholms skärgård. Regionplanenämnden instämmer i att arbetet med
att förbättra Östersjöns miljö har hög priori22

tet och bör intensifieras. Vidare anser nämnden att arbetet med havsmiljöfrågor bör bli
mer handlingsinriktat och samordnat med
utvecklingen på land. Nämnden pekar också
på att inrättandet av en ny nationalpark är
viktigt, men att det inte räcker för att lösa de
omfattande problemen.
I den så kallade Nämdöskärgården pågår
redan ett arbete med att inrätta en nationalpark och nämnden anser att detta område
bör vara i fokus för fortsatta diskussioner.

Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över program för
Hall 4:3, Södertälje. Programmet syftar till att utreda möjligheterna
till ett nytt verksamhetsområde för båtvarv, planlägga en mindre
småbåtshamn och bygga cirka 40 –80 nya bostäder.
Nämnden konstaterar i sitt yttrande att detta inte är i linje med
ambitionerna i RUFS 2010, bland annat när det gäller att bygga
kollektivtrafiknära. Norra delen av planområdet ligger dessutom
inom en grön kil enligt antagen RUFS 2010. Nämnden ser därför
fördelar med att pröva bebyggelseutvecklingen som helhet öster
om Södertälje kanal i den nya översiktsplanen.

Mer information om rapporten:
Per Ericsson, Norrvatten
(pereri@norrvatten.se) och Michael Erman
michael.erman@regionplanekontoret.sll.se,
telefon: 070-737 44 99.

Ny reglering av Mälaren

Miljöarbete på Östersjön har hög prioritet.

Samråd om program för Hall i Södertälje

forum för strategiska samtal och rådslag om
framtidens vattenförsörjning. Frågan är om
detta är tillräckligt.
Det är förra seklets visionärer som gör att
stockholmarna kan njuta av vatten i världsklass. Nu är det upp till beslutsfattare i dag
att se till att även kommande generationer
ska ha tillgång till ett gott och hälsosamt
dricksvatten. l

Exploateringskontoret i Stockholms stad
har bjudit in till ett samråd om ändrad
reglering av Mälaren, ökad avtappning av
Mälaren och nya anläggningar i vattenområdet i Slussen.
Syftet med samrådet är att informera om
vad det planerade arbetet kan få för effekter, få del av kunskaper på området samt
att inhämta synpunkter. Dåvarande Regionplanenämnden har antagit ett yttrande
över ärendet där man menar att förslaget
innebär mycket stora förbättringar och att
det i stort ligger i linje med åtagandena i
RUFS 2010.
Vidare anser nämnden att förslaget innebär mycket stora förbättringar i anpassningen till klimatförändringarna samt
för att säkra dricksvattenresurserna. Dock
menar nämnden att det vore värdefullt att
ytterligare belysa de risker som finns i ett
längre perspektiv, när det gäller bland annat risken för saltvatteninträngning.

Hågelby, Eriksberg och Lindhov i Botkyrka kommun
Botkyrka kommun har skickat ut en programhandling för samråd om
områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov som ska ge nya riktlinjer
för markanvändning. Programmet ska också pröva förändringar av
Hågelbyleden. Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över
programmet.
Nämnden anser att programmet bidrar till regional utveckling
i linje med RUFS 2010. En rad frågor bör belysas närmare, anser
nämnden, bland annat förutsättningar för eventuell spårtrafik,
omläggning av vägar, föreslagen överdäckning av E4 och byggande
av ekodukter.

Möjligheter till nytt verksamhetsområde utreds i Södertälje.

Översiktlig planering för Örebroregionen
Regionförbundet Örebro arbetar med att utveckla en regional översiktlig planering, som
ett sätt att knyta ihop kommunernas översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin.
Förslaget syftar även till att ange strategisk
inriktning i regionala program, till exempel
länstransportplanen. Regionplanenämnden

anser i sitt yttrande över förslaget att Regionförbundet Örebro driver angelägna och ambitiösa processer som ligger till grund för
remissförslaget.
Nämnden yttrade sig i mars 2010 över förslaget till Regional utvecklingsstrategi för
Örebroregionen och nämndens synpunkter
kvarstår när det till exempel gäller regionens

NY FÖRSTÄRKT REGIONPLANERING
Frågor som rör regionplanering, hållbar miljö
och tillväxt får ökat fokus i ny organisering.

(S) reserverade sig mot beslutet.

Från den 1 januari 2011 har regionplanering, miljö och tillväxtfrågor inom Stockholms läns landsting samlats och tagit ny form.
Landstingsstyrelsen har tagit över ansvaret för regionplaneringen
och inrättat ett Tillväxt- och regionplaneringsutskott (TRU) och
en Miljö- och skärgårdsberedning (MSB) som ersätter Regionplanenämnden.
Regionplanekontorets verksamhet bedrivs vidare i den nya organisationen och utgör nu en del av det nya funktionsområdet Tillväxt, miljö och regionplanering. Förändringen sker mot bakgrund

förutsättningar, regionala samband och
behov av samverkan. Nämnden vill vidare
understryka vikten av en utvecklad gemensam storregional planeringsprocess i östra
Mellansverige. Det är mycket värdefullt om
Regionförbundet Örebro har en aktiv roll i
ett sådant arbete.
(S) lämnade ett särskilt uttalande.

av inriktningen i den nya politiska plattformen för 2010 –2014
och budget för 2011–2013. Här lyfter landstingsfullmäktige fram
arbetet med att genomföra den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen RUFS 2010 och betonar särskilt vikten av en
positiv tillväxt i hela regionen.
Arbetet med en levande skärgård och en hållbar miljö lyfts
fram som några av de områden där arbetet växlas upp. Visionen
ligger fast – Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva
storstadsregion.
Det nya Regionplanekontoret hälsar alla samarbetspartner välkomna till ett fortsatt kraftfullt och samordnat regionalt utvecklingsarbete. Vi finns fortfarande i Fatburen på Västgötagatan 2.
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Sista sidan

fem frågor till anders wijkman, mångsysslare inom miljöfrågor:

”Vi måste utveckla ett välfärdsbegrepp”
Text: Ingela Ström

Vad betyder hållbar tillväxt för dig?
– Att vi radikalt förändrar vårt sätt att utnyttja jordens resurser
så att ekosystemen inte bryts ned. Men det finns gränser även för
ekoproduktivitet. Tillväxt i konventionella termer är i ett långsiktigt
perspektiv omöjligt.
Bör vi hellre tala om hållbar utveckling?
– Ja, begreppet utveckling innehåller ju ett kvalitativt moment. Man
ska ha klart för sig att en femtedel av jordens befolkning lägger
beslag på 80 procent av alla resurser. Resten av befolkningen får
alltså nöja sig med 20 procent. I stora delar av världen ökar nu efterfrågan på energi och material med enorm kraft, och att säga till dessa
människor att de inte kan ha vår standard går naturligtvis inte. Vi
måste utveckla ett mycket mer intelligent sätt att hantera resurser,
och initiativet måste komma från vår del av världen.
Vad behövs i första hand för att utvecklingen ska vara hållbar?
– Investeringar i energi, transporter och produktionssystem som är
så effektiva och rena som möjligt. Det innebär också att vi måste
minska materialflödena. Du kan ju bara tänka dig vad det skulle
betyda om vi i stället för att byta mobiltelefon var artonde månad
behöll mobilen i fem år.
– Detta är en jätteutmaning, och politiken handlar inte alls om
detta i dag. Den handlar bara om att öka köpkraften.
Trots klimathotet händer ytterst lite, Vad tror du att den främsta
orsaken ligger?
– Få politiker vill tala om vad som på allvar krävs för att utvecklingen
ska bli hållbar. Det är ett budskap som är svårsålt. Men om vi inte gör
något så kan jag inte se hur vi kan undvika att ett antal miljarder
människor på sikt kommer att dö eftersom resurserna inte kommer
att räcka. Vi får se fram emot hårda konflikter om energi, vatten och
andra resurser.
– Jag tycker att vi har ett ansvar att tala om det här, och det är
därför jag skriver en bok tillsammans med Johan Rockström, chef för
Stockholm Environment Institute. ”Den stora förnekelsen” är titeln
och boken kommer i mars.

Anders Wijkman
efterlyser ett välfärdsbegrepp som
beskriver kvalitet,
såväl miljökvalitet
som social kvalitet.

Vilka morötter behövs för att vända utvecklingen?
– Ekonomiska styrmedel – rabatter på bra beteenden, skatter och
avgifter på dåliga. Sänk skatten på arbete, beskatta användningen av
energi och jungfruliga råvaror. Ett annat är att gå in med regleringar,
som Boverkets krav på tuffare normer för isolering av hus. Ett tredje
är att samhället investerar i offentliga nyttigheter, som kollektiva
transportmedel, bra energisystem med mera. Vi behöver en helt annan relation mellan investeringar och konsumtion. Vi måste investera
i saker som är oerhört mycket mer hållbara, och det är i första hand
samhällets uppgift, det kan inte marknaden fixa. l

