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Vems ansvar?
I dag förbrukar vi ändliga resurser och påverkar klimatet på ett
sätt som inte är långsiktigt hållbart. Det är lätt att säga att ”någon
måste ta ansvar” för att vända denna utveckling. Men vem är denna
någon? Behöver vi fler globala överenskommelser och gemensamma
EU-regler? Kan riksdag och regering göra mer? Ska företag, kommuner och landsting utveckla sitt miljöarbete? Är det vi individer som
måste tänka över vår livsstil? Det självklara svaret är att ansvaret är
allas och att alla kan bidra.
Jag tycker att det finns många anledningar att ha en positiv syn
på det praktiska miljöarbetet. Våra kunskaper om hur samhällsplanering kan bidra till att skapa en hållbar utveckling har ökat dramatiskt under en tjugoårsperiod. Vi vet mer om hur vi kan bygga
regionen så att den blir mer resurssnål och effektiv. Jag tycker också
att det finns en vilja att konkretisera utvecklingsambitionerna. I
remissbehandlingen av RUFS 2010, regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, kom det till exempel fram förslag på att vi ska
ha regionala klimatmål. Sådana utarbetades och finns nu med i den
gällande planen.
I RUFS 2010 pekar vi förstås mest på vad som behöver göras i Stockholmsregionen för att den ska utvecklas på ett hållbart sätt. Men
ibland är det många aktörer som ska stå för genomförandet. Därför
håller vi på att ta fram handlingsprogram där vi mobiliserar olika
aktörer för genomförandet. Ett av handlingsprogrammen fokuserar
på energi- och klimatfrågor.
I Miljöutmaning 2016 fastslås landstingets ambitioner på miljöområdet. Miljöprogrammet syftar till att landstinget ska utföra sitt
uppdrag på ett sätt som är klimateffektivt och resurseffektivt och att
bedriva hälsofrämjande miljöarbete. Sedan slutet av åttiotalet har
många konkreta miljöförbättringar åstadkommits i verksamheten,
och vi har inspirerat andra att göra goda insatser på miljöområdet. Visionen är långsiktig och styrmedlen är konkreta. Genom bland annat
miljöledningssystem, krav i offentliga upphandlingar, ekonomiska
styrmedel och kommunikation ska landstinget bli
ännu bättre på att ta sitt miljöansvar.
Till sist finns det vi kan bidra med som individer. Där jag bor kommer vi under våren att
börja sortera ut matavfall. Jag hoppas att det blir
mycket biogas av det matavfall som samlas
in! ”Någon annan” som ska göra skillnad
är ofta du och jag.

”

Peter Haglund
t f direktör Tillväxt, miljö
och regionplanering (TMR)

Det självklara svaret är att
ansvaret är allas och
att alla kan bidra.
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Charlotta Brask, t f miljöchef på SLL.

Kiruna flyttas för gruvans skull.

Projektet Clean Truck.

Christian Nützel, planarkitekt i Tyresö kommun.

Miljöarbete i praktiken
Det är viktigt att ha miljöpolitiska mål, men än viktigare är att
de också förverkligas i praktiskt arbete. I årets första nummer av
Stockholmsregionen gör vi ett sammandrag av miljöprogrammet
som Stockholms läns landsting beslutat för de närmaste fyra åren,
och ger exempel på dagens miljöarbete inom olika områden i regionen. Därtill blickar vi bakåt för att se när miljömedvetandet så sakta
började vakna, och hittar boken som blev en väckarklocka – ”Tyst
vår” av Rachel Carson.
Vi tar en titt på bygget av Nya Karolinska Solna – sjukhuset som redan låtit tala om sig som ett exempel på miljötänkande i världsklass.

Här ska allt klara högt ställda miljökrav, och ett livscykelperspektiv
byggs in från början.
Till ett annat stort projekt går utblicken. 2004 skickade Kiruna
kommun ut ett pressmeddelande vars rubrik skapade sensation världen över: ”Vi ska flytta en stad”. Vi reste dit och fann ett samhällsbyggnadsprojekt som varken tummar på Kirunas själ eller omsorg
om miljön när gruvdriften nu tvingar staden till flytt.
Även spårbilar och Grön IT får plats, liksom ett gott råd från mannen vi ställer fem frågor till: ”Satsa dina pengar på kultur i stället
för prylar. Det sparar miljön och vidgar vyerna.” l
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Nytt vässat miljöprogram
Nu är det slutliga förslaget antaget. Stockholms läns landstings
miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har tre
målområden – klimateffektivt, resurseffektivt
och hälsofrämjande miljöarbete.
Programmet gäller för åren 2012–2016.
Målen ska vara uppnådda 2016, men därtill
finns en långsiktig vision som sträcker sig
förbi programperioden.
Det nya miljöprogrammet lyfter fram
kopplingen mellan ett framgångsrikt miljöarbete och en förbättrad hälsa för länets
invånare. Inom varje målområde finns minst
ett mål som gäller för hela länet och som
speglar miljömål i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010.
– För första gången samlar vi nu samtliga
mål för att minska vår klimatpåverkan i en
klimatstrategi, samtidigt som vi höjer ambitionsnivån ytterligare, säger Charlotta Brask,
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Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

t f miljöchef på SLL. Vi lyfter också upp avfallsfrågorna igen.
Klimatstrategin är ambitiös.
– Vi ska minska våra koldioxidutsläpp med
75 procent till 2020 jämfört med 1990. Det är
ett tufft mål som vi är ganska ensamma om.
Sveriges nationella mål är en minskning på
40 procent och EU:s endast 20 procent. EU:s
nivå har bland annat Sverige lobbat för att
höja till 30 procent, men det har man inte
lyckats få igenom ännu.
Nyckeln till att kunna uppnå målet på
75 procent är övergången till förnyelsebara
bränslen i kollektivtrafiken, säger Charlotta
Brask.

med högt ställda mål
– Där ligger mycket av vinsten eftersom
transporter är en så stor del i vår verksamhet.
Vi är nu uppe i en bit över 50 procent. Men
vi gör andra saker också. Vi ska exempelvis
titta på klimatpåverkan från mat, där man
dels kan inrikta sig på mer säsongsanpassat
och på minskat spill. Och vi ska gå vidare
med medicinska gaser. Vi hoppas ha uppnått
en minskning på 75 procent när det gäller
utsläpp från lustgas när slutredovisningen
för 2011 är färdig.
Under rubriken klimateffektivt miljöarbete ligger ett av de tuffare målen i miljöprogrammet – att minska energianvändningen
med tio procent mellan 2011 och 2016.
– Det låter kanske blygsamt, men tidigare
hade vi målet att energianvändningen inte

– För första gången samlar vi nu samtliga mål för
att minska vår klimatpåverkan i en klimatstrategi,
samtidigt som vi höjer ambitionsnivån ytterligare,
säger Charlotta Brask, t f miljöchef på SLL.

skulle öka. Det är en utmaning med tanke
på att vårdbehovet kommer att öka, liksom
behovet av lokaler och utrustning. Men minskad energianvändning minskar utsläppen av
luftföroreningar och partiklar. Innan du ens
funderar på vilken typ av bränsle du ska ha så
är den avgjort största miljövinsten att spara
på förbrukningen.
avfallsfrågan lyfts

Inom området resurseffektivt lyfts avfallsfrågan in på ett tydligare sätt än i tidigare miljöprogram. Här handlar det om miljökrav vid
upphandlingar, produktflöden och bruket av
engångsmaterial med mera. Kretsloppstänkande ska vara vägledande vid användning
av såväl varor som tjänster, och matavfall ska
samlas in som råvara till biogasproduktion.
När det gäller det hälsofrämjande miljöarbetet fortsätter jakten på miljö- och hälsofarliga kemikalier och läkemedel.
– Ett problem som ökar är läkemedelsrester i miljön, säger Charlotta Brask. Dagens
reningsverk är inte byggda för att rena ke-

mikalier och läkemedelsrester. Vi kan arbeta
med förskrivningen och vi har fått in miljöaspekter i ”Kloka Listan” – SLL:s rekommendationer till läkarna vid val av läkemedel. Här
krävs samarbete på flera plan, inte minst med
läkemedelsindustrin.
Ett mål är att 30 procent av livsmedlen som
serveras i all landstingsfinansierad verksamhet ska vara baserade på ekologiskt framställda produkter år 2016.
Charlotta Brask hyser gott hopp om att
miljöprogrammets mål ska uppfyllas.
– Programmet är väl förankrat i landstingets organisation. Miljöansvariga i våra
kärnverksamheter – kollektivtrafik, hälsooch sjukvård och fastighetsförvaltning – har
samlats i olika projektgrupper, och tillsammans har vi kommit fram till vad som kan
ingå i det gemensamma miljöprogrammet.
miljöledningssystem

Alla har ju certifierade miljöledningssystem,
konstaterar hon, och känner till inom vilka
områden respektive verksamhets största miljöbelastning ligger.
– Nytt för detta miljöprogram är att vi
också haft två intressentdialoger. I den ena
deltog representanter för Stockholms stad,
länsstyrelsen, olika föreningar, bland annat
Naturskyddsföreningen, och några leverantörer. I den andra bjöd vi in våra privata vårdaktörer. Därtill har programmet varit ute på
remiss två gånger, en gång till tjänstemän
och en gång till politiker. Så det känns väl
avstämt och välarbetat och något man direkt
kan arbeta vidare från.
Charlotta Brask understryker hur viktigt
det är att miljöprogrammet är kommunikativt. Under året kommer därför ett specifikationsdokument att formuleras.
– Där ska vi ange exakt vilka som berörs av
det ena och andra och hur vi ska mäta vårt
arbete mot målen. Det första året kommer
också att ägnas åt att lansera programmet i
våra förvaltningar och bolag och få alla att
komma igång med arbetet. Det är ju trots allt
alla duktiga människor i våra verksamheter
som gör att vi når målen. l
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– Åkerier kan
ansöka om investeringsbidrag för
miljölastbilarna,
säger Lova André
Nilsson, projektledare för Clean
Truck.

Clean Truck
bromsar utsläppen
Trots att lastbilarnas antal i Stockholmstrafiken är 5–10
procent står de för över 50 procent av utsläppen.
Det vill projektet CleanTruck ändra på.
Text: Livia Jakobsson Foto: Clean Truck

Runt 40 procent av alla nya personbilar
som säljs i Stockholm är så kallade miljöbilar. Den tunga fordonstrafiken, med last- och
godsbilar, har dock inte samma utveckling.
Koldioxidutsläppen från lastbilar har ökat
med mellan 25 och 30 procent i Sverige de
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senaste åren. Detta är en bidragande orsak
till varför huvudstaden just nu inte klarar
av EU:s luftkvalitetsnormer.
– Transportsektorn står alltså för en väsentlig del av koldioxidutsläppen. Därför
är utsläppen härifrån en av våra största ut-

maningar i klimatarbetet, säger Lova André
Nilsson, projektledare för CleanTruck, Stockholms stads satsning på miljölastbilar.
– Genom CleanTruck vill Stockholms stad
stötta introduktionen av miljölastbilar, som
använder ny teknik och som drivs av etanol,
metan, diesel eller elhybrid. Åkerier kan ansöka om investeringsbidrag för miljölastbilarna.
Sedan projektstarten 2010 har CleanTruck
bidragit till att 24 miljölastbilar nu finns på
marknaden. Därtill att flera nya tankställen
byggts. Hösten 2010 invigdes världens första publika tankställe för etanol i Jordbro. I
Älvsjö har Stockholms första tankställe för
flytande fordonsgas invigts.
– Vi stöttar också åkerier som vill investera i kylaggregat som använder flytande
koldioxid. Inom CleanTruck sätter vi även
upp tankställen för kvävedäck. Genom att
använda kväve i däck, och på så sätt få rätt
däcktryck, minskar bränsleåtgången. Däcken
har dessutom längre hållbarhet, säger Lova
André Nilsson.
ecodriving

Sparsam körning, så kallad ecodriving, gör
också stor skillnad för utsläppsnivån. En
klokare användning av gas och broms, att
planera sin körning, att hålla en jämn fart
och avståndet till bilen framför är faktorer
som minskar utsläppen.
Den totala koldioxidreduceringen ligger
sedan projektstarten på 450 ton. Målet är
att 2014 ha en årlig koldioxidreducering på
1 500 ton.
– Genom att hjälpa åkerierna och lastbilsleverantörerna med dessa konkreta lösningar är förhoppningen att vi ska nå våra
mål. Vi vill att tio procent av nyförsäljningen
i Stockholm ska vara miljölastbilar 2014, och
16 procent av allt sålt drivmedel ska vara förnybart om två år. Det långsiktiga målet är
sedan att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. l
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Läkemedel i avloppen
växande problem

Ett 50-tal läkemedelssubstanser finns i Stockholms renade avloppsvatten
som går ut i Saltsjön. Nu intensifieras arbetet för att utsläppen ska
minska trots att användningen av läkemedel ökar.
Text: Livia Jakobsson Foto: Ulf Lodin

När ett läkemedel passerat kroppen kommer det förr eller senare ut i naturen. Här
finns ett latent miljöhot, och SLL analyserar
därför varje år dricks-, avlopps- och skärgårdsvatten för att ta reda på vilka läkemedelsrester som finns där.
– De låga halter som har uppmätts i dricksvattnet gör det inte farligt att dricka. Däremot vet vi inte hur de påverkar oss på längre
sikt. Vårt mål är att det inte ska finnas några
läkemedelsrester i vattnet överhuvud taget,
säger Johanna Borgendahl, projektledare på
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.
I skärgårdsvattnet har spår av 25 substanser påträffats, och många studier visar att
läkemedelsrester i vattnet kan skada bland
annat fiskar och groddjur. Effekter som påvisats är reproduktionsstörningar, försämrad
tillväxt och vävnadsförändringar.
– Vi har även hittat rester av antibiotika.
Nya studier visar att även låga halter av antibiotika kan ge upphov till antibiotikaresistens, vilket gör arbetet med att minska utsläppen av läkemedelsrester ännu viktigare.

Johanna Borgendahl,
projektledare på SLL
Tillväxt, miljö och
regionplanering.

sificeringen integrerad i arbetet. Miljöhänsyn
tas till exempel vid urval av läkemedel till
”Kloka Listan”, Stockholms läns läkemedelskommittés rekommendationslista.
Johanna Borgendahl påpekar dock att det
inte finns någon enkel lösning på problemet.
– Därför är det viktigt att vi samarbetar
med andra regioner, landsting och aktörer
när det gäller vattenfrågan. Rent vatten är
en förutsättning både för en god miljö och
för god hälsa. l

En parameter vid val
av läkemedel bör vara
dess miljöpåverkan.

miljöbedömning av läkemedel

För att få kunskap om läkemedels miljöegenskaper började SLL redan 2003 göra en miljöbedömning av läkemedel utifrån läkemedelstillverkarnas miljödata. I samarbete med
SLL, Apoteket, Läkemedelsverket och Sveriges
Kommuner och Landsting tog sedan Läkemedelsindustriföreningen fram ett nationellt
klassificeringssystem. På www.fass.se finns
i dag lättillgänglig information om läkemedels miljöpåverkan som alla kan ta del av.
I Stockholms läns landsting är miljöklas7

Med störst andel enskilda
avlopp i Sverige jobbar

Norrtälje aktivt med ett
program för utveckling
av kommunalt vatten

och avlopp. Förhoppningen
är att minska vatten-

föroreningarna och deras
inverkan på miljön.
Text: Livia Jakobsson Foto: Ulf Lodin

Avloppsrör i väntan på att grävas ner i Norrtälje kommun, kommunen med störst andel enskilda avlopp i Sverige.

Norrtälje satsar 2 miljarder
på kommunalt vatten
Norrtälje kommun har 27 000 fritidshus
och 33 000 enskilda avlopp. Under 2006
gjorde kommunen en inventering av 400 områden för att se vilka olika vattenlösningar
som fanns.
– Vi analyserade då befolkningstrycket,
vattentillgången, tekniska lösningar och miljöbelastningar. Vi satte poäng på de olika områdena utifrån vilka ekologiska, ekonomiska
och sociala konsekvenser lösningarna hade,
säger Amelia Morey Strömberg, VA-utvecklare i Norrtälje kommun.
övergödning

Vatten- och avloppssituationen påverkade
miljön på flera sätt. På grund av dåligt fungerande avlopp, som släppte ut fosfor och
kväve, skedde en övergödning i vattnet.
Grundvattnet innehöll också saltvatten.
Dessutom skedde, och sker fortfarande, för8

tätning av avloppsvattnet
i fritidshusområden från
70-talet, där människor
nu bosätter sig permanent.
Kommunen kom fram
till att det fanns tre lösningar som gick att til�lämpa. Några fastigheter
Amelia Morey
får använda enskilda lösStrömberg,
ningar, anpassade till den
VA-utvecklare
högre skyddsnivån som
i Norrtälje kommun.
krävs i Norrtälje. Vissa
fastigheter kan gå ihop och bilda samfälligheter för vatten och avlopp, medan områden
med akuta problem kan ingå i verksamhetsområden för vatten och avlopp, där kommunen bygger ledningar fram till tomtgränsen.
Ett program för utveckling av kommunalt
vatten och avlopp inleddes, där Norrtälje
satsar knappt två miljarder kronor på bland

annat infrastruktur och uppbyggnad av ledningar och reningsverk.
– Vi kan inte göra allt på en gång men det
har redan skett en del förbättringar. Genom
nya reningsverk kommer vi till exempel att
kunna rena det avloppsvatten som i princip
har gått rakt ut i Östersjön från dåliga enskilda anläggningar. Dessutom kan vi spara
grundvatten och skydda det från föroreningar och saltvatteninträngning. 2010 stod en
ny överföringsledning till Kapellskär klar,
berättar Amelia Morey Strömberg.
För tre år sedan beslutade kommunen att
en ledning ska dras från Mälaren för att förse
Norrtälje med dricksvatten. Den nya ledningen beräknas vara klar 2015.
Fram till och med 2030 ska 89 områden få
tillgång till kommunalt vatten och avlopp,
vilket innebär att cirka 23 000 fastigheter
ansluts. l

SL tror på elbussar

Elektriskt drivna bussar, hybridbussar och utveckling av spårtrafiken

är några av de lösningar som SL tittar på som ett led i sitt miljöarbete.
Text: Livia Jakobsson Foto: Ulf Lodin

Drygt 700 000 resenärer använder SL-trafiken en vanlig vardag. Bara på innerstadsbussen nummer 4 åker lika många människor
varje dag som på SJ:s samtliga tåglinjer i hela
Sverige. I dag står SL för 25 procent av persontrafiken i länet, men bara knappt 6 procent
av koldioxidutsläppen.
Att göra kollektivtrafiken attraktiv, så att
ännu fler åker med SL, påverkar regionens
miljö i allra högsta grad. Särskilt som SL ständigt letar möjligheter att minska sin miljöbelastning ytterligare.
lockar fler resenärer

– Om vi utvecklar spårtrafiken så att den upplevs mer tillgänglig, har högre kvalitet och
punktlighet kommer det att locka fler resenärer. Ju fler som reser med SL, och lämnar

bilen hemma, desto bättre
för miljön, säger Stefan
Wallin, sektionschef för
hållbar utveckling på SL.
SL är sedan sex år tillbaka miljöcertifierat enligt
ISO 14001. I dag drivs hälften av alla busstransporStefan Wallin, sekter av förnybart bränsle,
tionschef för hållbar
mer än tre fjärdedelar av
utveckling på SL.
taxibilarna som kör för
färdtjänsten är miljöbilar, och 85 procent av
all värme som används i SL:s lokaler kommer
från förnybara energikällor.
– Vi har som princip att använda den bästa
lösningen som finns i dag samtidigt som vi
tittar på och är med i intressanta framtidsprojekt, berättar Stefan Wallin.

Ett av SL:s miljömål är att 75 procent av
alla bussar ska drivas av förnybart bränsle
som biogas, etanol och rapsmetylester år
2016. För att nå målet måste SL bland annat
anpassa flera bussdepåer till biobränslen.
2016 kommer en ny biogasdepå på Värmdö
att stå klar. SL ställer dessutom krav på energieffektivitet när depåerna ska värmas upp.
– Vi provar gärna nya tekniker som gör att
vi sänker vår energianvändning. Vi har testat
hybridbussar och kommer förhoppningsvis
att kunna introducera dessa inom fem år.
Långsiktigt tror jag att det kan bli aktuellt
med elektrisk drift på bussarna.
Än så länge är vi dock oroliga för att batteripaketen är för dyra och inte har tillträcklig
hållbarhet, säger Stefan Wallin. l
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Bygget av Nya Karolinska Solna:

Miljötänkande i världsklass
Det nya storsjukhuset ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan
– allt ifrån hur materialen man använder har tillverkats till sjukhusets drift
i framtiden. Livscykelperspektiv och minskad resursanvändning är ledord.
Text: Ingela Ström Illustration: Susanne Engman

FÖRE
Tillverkning: Allt som ingår i bygget
kontrolleras ur miljösynpunkt
– från byggmaterial till inredning.
Transporter av material: Tåg för
långa, alternativa bränslen för korta.
Betongfabrik på plats minskar transporter. Påverkan på omgivningen
minimeras – damm, ljud, infiltration.
PRODUKTION
Inget onödigt avfall (förpackningar).
Minst 75 procent miljövänliga
produkter för att driva bygget.
Miljöklassning enligt standarderna.
Byggvarubedömningen
och Miljöbyggnad.
Allt som används läggs in
i digital loggbok.
Flexibilitet byggs in.
FÄRDIG BYGGNAD
Krav på energianvändning.
och inomhusklimat.
Klimatneutral drift.
65 procent av energibehovet
produceras på plats.
Smarta transporter till
och från sjukhuset.
Lång bindningstid för driften.
FRAMTIDA RIVNING
Sortera och återvinna material.
Max 5 procent till deponi.
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Nya Karolinska blir
grönt flaggskepp
Som en imaginär vaktstyrka står de runt bygget, miljöchefen
Maria Nordberg och hennes team på 11 personer på Skanska
Healthcare. Nya Karolinska Solna, NKS, ska byggas och drivas med
största möjliga hänsyn till miljön.
– Det är ett enormt starkt miljötänkande i detta bygge, säger
Maria Nordberg. Så har vi också en kund som har höjt ribban.
Stockholms läns landsting tänker på framtiden. Ett sjukhus ska ju
användas länge.
Hon understryker att det är svårt att leva upp till Skanskas ambition att bli den ledande gröna byggaren om inte kunden delar
denna ambition. När det gäller NKS har båda parter en gemensam
vision och arbetar i team med att förverkliga den.
NKS har som mål att certifieras enligt det
internationella systemet LEED, Leadership for
Energy and Environmental Design. Sjukhuset
ska även certifieras enligt det svenska systemet
Miljöbyggnad. Allt inbyggt material ska miljöutvärderas och godkänns i Byggvarubedömningen. Till detta ska läggas Skanskas egen miljömärkning Grön Arbetsplats, som utmärker
projekt som åtar sig ett omfattande ansvar
Maria Nordberg,
miljöchef för
för att minska energi- och resursanvändningSkanska Healthcare.
ens miljöpåverkan.
– Allt som plockas in i byggnaden registreras i en digital loggbok,
berättar Maria Nordberg. Därigenom vet man exakt vad som finns,
och var, den dag man ska bygga om eller riva.
Eftersom en lång drifttid ingår i kontraktet är ett långsiktigt
perspektiv inbyggt från början, konstaterar hon. Under 25 år ska det
tidigare Skanskaägda Coor Green Services sköta sjukhusets drift.
Halverad energianvändning
NKS kommer att bli världens första klimatneutrala sjukhus. Det
ska drivas med 100 procent förnyelsebar el. Byggnaderna förses
med värme och kyla från geoenergi ur 154 borrhål, och när hela
sjukhuset tas i drift kommer detta att kompletteras med klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla från biobränsle. Tack vare ett bra
klimatskal, energieffektiva installationer och hög återvinning kan
energianvändningen i det nya sjukhuset nästan halveras jämfört
med dagens Karolinska i Solna.
– När man talar om miljöfrågor driver man i debatten många
gånger en sak i taget. I bygget och driften av NKS har vi med alla
aspekter, vilket är otroligt stimulerande, säger Maria Nordberg.
Som med tydlig stolthet berättar att en ansedd miljötidskrift i
USA har kallat Skanska Healthcare för ”the green Queen”. l
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Utblick

Hela Kiruna centrum kommer att
slukas av gruvan. Det berömda
stadshuset till vänster är dödsdömt.
– Senast under det fjärde kvartalet 2016 ska ett nytt stå klart, säger
projektchefen för Kiruna stadsomvandling, Christer Vinsa.

”Vi har ett kulturarv
Flytten av Kiruna centrum är en riksangelägenhet och sannolikt landets mest komplexa
omvandlingsprojekt. För, säger Christer Vinsa, projektchef Kiruna stadsomvandling:
– Detta är inget byggprojekt. Det är ett samhällsbyggnadsprojekt.

Text: Sten Windén Foto: Kjell Törmä
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Om 20 år finns den gamla staden med sitt
centrum inte längre kvar.
425 000 kvadratmeter – bostäder, kontor,
skolor, sjukhus, stadshus, kyrka och affärslokaler har flyttats österut mot Tuollavaara.
Detta är dock bara en del i den stora utmaningen. För när gruvan slukar nuvarande
centrum ska inte babyn gå förlorad med
badvattnet. Den själ, identitet och anda, som
utvecklat och präglat gruvstaden i Malmfälten, ända sen Hjalmar Lundbohm realiserade sin vision om Mönsterstaden i början
av 1900-talet, får inte offras på malmens och
LKAB:s altare.
inte bara teknik och pengar

– Att bara flytta och bygga nytt är enkelt. Det
handlar bara om teknik och pengar. Men vi
har ett kulturarv att förvalta, säger Christer
Vinsa.
– Det är de mjuka frågorna, stoltheten,
tryggheten, tillhörigheten – detta som är varumärket Kiruna, som nu är den stora utmaningen i planeringen för ett nytt samhälle.
– Vi ska försöka upprepa Hjalmar Lundbohms prestation i modern tappning. Och
precis som då, för hundra år sedan, göra det
efter Kirunas förutsättningar. För detta behöver vi hjälp av kunskaps-Sverige, av universitet och högskolor och kompetenser i
utlandet.
Den väldiga omdaningen av gruvstaden är
inte bara en fråga för Kiruna kommun. Det
är en angelägenhet för hela länet, regionen
och för hela Sverige.
– LKAB gör en vinst på en miljard kronor i
månaden. Pengar som går in i statsapparaten.
Flytten av Kiruna centrum är sannolikt

I Kirunavaara har man
brutit järnmalm i mer
än 100 år. Det gamla
dagbrottet syns till
vänster. Vattenspegeln
till höger är resterna av
sjön Luossajärvi. Under
denna finns sjömalmen.

att förvalta”
det mest komplexa samhällsbyggnadsprojektet i Sverige i dag. Och frågorna många. Hur
hanterar man kommunikationsfrågorna i en
stad som ligger 20 mil norr om Polcirkeln,
med bensinpriser som redan i dag är uppe i
15 kronor litern, och med fossila bränslen
som håller på att sina?

– Vi tänker oss ett resecentrum, ett kluster
som knyter samman centrum med vår flygplats, som är en av Sveriges riksflygplatser,
med kollektivtrafiken, bussar, järnväg, spårvägar och vi har också tittat på linbana.
Allt ska hänga samman, arkitektur, bostäder, flyg, bussar och järnväg och vara en
fortsättning på Mönsterstaden.
– Vi kommer att ställa tuffa krav på byggbranschen. ”Hallå! Det finns ett objekt att
bygga: 425 000 kvadratmeter för affärer, kontor och bostäder.” Men vi vill inte ha prefabricerat. Det ska vara innovativt, energisnålt
och miljöanpassat. Och mobilt om vi skulle
behöva flytta igen i framtiden.
arkitekttävling i sommar

Det nyskapande tänkandet lockade många
arkitekter och konstnärer till Lappland när
Hjalmar Lundbohm skulle bygga sitt Kiruna.
– Vi jobbar redan i dag med Statens konstråd och konstnärer för den konstnärliga gestaltningen av Gruvstadsparken, som är en
buffert mellan gruvan och det nya centrumet. Parken blir mobil – en park i rörelse
– och en slags dialog mellan verksamheten i
gruvan och de närmast boende.
I sommar inbjuds arkitekter över hela
världen att tävla om stadsomvandlingen av
Kiruna. Tävlingsorganisation är Sveriges arkitekter, en jury är utsedd, och programbeskrivningen är under utformande.
– Till sommaren 2013 ska strukturen vara
13
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Utblick

”

Hallå! Det finns ett
objekt att bygga:

425 000 kvadratmeter
för affärer, kontor och
bostäder. Men vi vill

inte ha prefabricerat.
Christer Vinsa, projektchef
Kiruna Stadsomvandling.

Vy längs Gruvvägen, med kyrkan, ”Sveriges mest omtyckta byggnad” och Kirunavaara i bakgrunden.

klar, med utgångspunkt i P O Hallmans
klimatanpassade plan för drygt 100 år
sedan.
Utveckling och avveckling löper parallellt. Och samtidigt som flytten bejakas av
Kirunaborna generellt, hyser den enskilde
en oro, för ekonomin bland annat. För vad
händer med till exempel min bostad, som
i dag kostar 5 000 kronor i månaden, men
nyproducerad i Tuollavaara hamnar på
11 000 –12 000? Eller villan? I dag med ett
marknadsvärde på en och en halv miljon.
En likvärdig kommer att bli miljonen dyrare.
– Om detta pågår en stor dialog med
statsmakterna och specialister på fastighetsfrågor på KTH.
Samma gäller för handeln.
– Hur skapar vi attraktiviteten så att
handeln följer med i flytten?
Ödmjukhet måste prägla detta väldiga
innovationsprojekt, menar Christer Vinsa.
– Människor planerade mönsterstaden
Kiruna mer än hundra år före oss. Och de
gjorde det bra. Vi ska bara vidareutveckla.
Och i vår tur lämna över en stafettpinne
som vi kan vara stolta över. l
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Kiruna – mönsterstaden
”Det var järnkallt, till och med fjällugglan
ryste.”
Kiruna flygplats, den sjätte februari 2012,
–32,9°. Men i samhället har kvicksilvret stannat på minus nitton.
Det brukar vara så. Betydligt mildare i
samhället, som LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm lät bygga på berget Haukivaaras sydvästsluttning.
Bolaget hade bildats 1890, och tio år senare
grundades staden som krävdes för att bryta
och transportera de rika järnfyndigheterna
i gruvbergen Luossavaara och Kirunavaara.
Kiruna var inte vilken husklunga som
helst, utslängd i ödemarken. Hjalmar Lundbohm var en man med visioner. Gruvorten
skulle bli ”mönsterstaden”.
Några av landets främsta arkitekter, konstnärer och stadsplanerare anlitades. Per Olof
Hallman var arkitekten bakom den klimatoch terränganpassade stadsplanen, den
första i Sverige. Han gav Kiruna ett brutet,
vindlande gatunät, för att bryta udden av de
kalla nordanvindarna.
LKAB:s arkitekt Gustaf Wickman ritade bra
bostäder åt arbetarna för att de skulle orka

med det hårda slitet i gruvan. De så kallade
”Bleckhornen” var landets första arbetarbostäder med rinnande vatten och avlopp.
Han ritade också kyrkan, som invigdes
1912, med rik konstnärlig utsmyckning.
Christian Eriksson gjorde bronsskulpturerna på kyrkans takfall, liksom träreliefer
och altarskulptur. Entréporten gestaltades
av Ossian Engström och prins Eugen målade
altartavlan. Kyrkan röstades fram som Sveriges mest omtyckta byggnad 2001.
kyrkan flyttas

Senare ritade Artur von Schmalensee stadshuset med klocktorn av Bror Marklund.
Byggnaden invigdes 1963 och fick året därpå
Kasper Salin-priset som Sveriges vackraste offentliga byggnad.
Några ”Bleckhorn” kommer att bevaras
när Kirunas centrum ska flyttas, ävenså kyrkan. Stadshuset däremot, kommer att rivas,
entréhallen med Kirunabornas varma ”vardagsrum” går förlorat. Men i visionen för Nya
Mönsterstaden Kiruna har det återuppstått.
(Inledningsraden är ur Ernst Didrings
(1868–1931) romantrilogi ”Malm”.) l

Stadshuset med entréhallen, kirunabornas
”vardagsrum”, ska rivas.
Klocktornet ska flyttas.

Vy från Kirunavaara med
siluetterna av Ralph
Erskines bostadshus,
stadshuset och kyrkan
längst till höger.
Till vänster de sista
resterna av sjön Luossajärvi, tömd i två etapper.
Nu pågår en tredje för
att bryta sjömalmen.

Vy från Urmakargatan i början
på februari med solen som
börjar klättra allt högre för varje dag.

Kiruna – gruvstaden
Kiruna har 23 000 invånare och är till ytan Sveriges största kommun. Järnmalm har brutits i Kirunavaara i över 100 år, först i dagbrott
och sedan 1960-talet under jord. Malmkroppen ligger infälld, som
en snedställd skiva i berget i 60 graders lutning och sluttar nedåt,
in mot staden.
2004 meddelade LKAB att den fortsatta gruvbrytningen, som
orsakar sprickor i marken, kommer att påverka stadsbebyggelsen.
Sprickprognosen visade att Stadshuset kan påverkas redan 2023 och
kyrkan tio år senare. Kommunens pressmeddelande – ”Vi ska flytta en
stad” – väckte sensation och lockade folk från hela världen till Kiruna.
Stadens fjärrvärmeledningar och elkraft har redan dragits om,
en ny järnväg står klar i år och en ny dragning av E10:an ska vara
klar 2015.
Enligt minerallagen ska gruvbolaget betala för de skador som gruvan orsakar. Därmed ska LKAB, som ägs av svenska staten, stå för de
största kostnaderna för stadsomvandlingen.
LKAB, som gör en miljard i vinst varje månad, har omkring 3 700
anställda, varav drygt 3 000 i Sverige. Cirka 1 800 jobbar i Kiruna. l

Några av de karaktäristiska ”Bleckhornen” ska bevaras
och flyttas.
– Men vi ska inte bygga ett nytt Skansen, försäkrar
Christer Vinsa.

Nya Giron (Kiruna på samiska)
Namnet på ett forsknings- och utvecklingsprogram för hållbart
samhällsbyggande, med inriktning på samhällsomvandlingen i Kiruna. Fokus ligger på infrastruktur och bebyggelse, där tankar om ett
gott liv, hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer vägs in. Projektet är
ett tvärvetenskapligt samarbete mellan sex forskargrupper på Luleå
tekniska universitet: arkitektur, byggproduktion, energiteknik, industriell produktionsmiljö, stadens vatten/VA-teknik och träbyggnation.
Projektet finansieras av EU via ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden. l
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KOMPASS(en) pekar m
– Spårbilar är ett realistiskt, klimatsmart och nödvändigt
komplement till bilar, bussar och spårvagnar, menar
Christian Nützel, planarkitekt i Tyresö.
Text: Sten Windén Foto: Ulf Lodin

Stockholmsregionen ska bli ledande i norra Europa. Det är ambitionen i RUFS 2010.
Med ekonomisk tillväxt brukar vanligtvis
följa ökad bilanvändning, med ytterligare
trafik- och utsläppsproblem.
– Vi har redan nått vägs ände. Klimatfrågan är givetvis en ödesfråga. Men den stora
frågan är flytande bränslen. Seriösa bedömare, till exempel Logi Energy, menar att
oljeexporten kommer att upphöra redan
omkring 2030, säger Christian Nützel.
Det är hög tid att reagera och agera på
olika nivåer, menar han, för att vara beredda
när vi inte längre kan importera från de länder som har olja, men måste använda den
själva.
– Saudiarabien, som är en av världens största oljeproducenter, kommer att behöva sin
olja för att salta av havsvatten och försörja
sin egen befolkning med dricksvatten. De
har redan börjat djuphavsborra. Det skulle
de inte göra om de inte hade ett mycket stort
behov av att vinna ut den energi som finns
i oljan.
oljeresurserna minskar

Det räcker inte längre att bara köra ner ett
rör i marken för att oljan ska börja spruta,
menar Christian.
– Det vi kan se är att kostnaden för att
utvinna energi hela tiden stiger i takt med
att oljeresurserna minskar.
Slutsatsen är att vi helt enkelt är tvingade
att utveckla transportmedel som inte kräver flytande bränslen. Spårbilen, som går på
el, är ett alternativ. Eller kanske snarare ett
komplement.
Spårbilar, spårtaxi eller ”podcars”, är ett
automatiserat, förarlöst transportsystem,
som inte kräver någon tidtabell, eftersom
16

resenären själv bestämmer destinationen,
och inte behöver stanna vid andra stationer.
Spårtaxin går antingen på en balk, eller
hänger under balken, fyra till fem meter över
marken. Varje bil kan ta mellan fyra och sex
personer, också rullstolar. Bilen åker i en hastighet av cirka 45 kilometer i timmen, betydligt snabbare än till exempel bussar, vars
medelhastighet är 12 km/h i innerstaden.
automatiserat system

Resenären riskerar inte att fastna i köer, eftersom systemet är automatiserat och antalet
fordon konstant.
När spårbilarna stannar för att hämta
upp, eller släppa av, passagerare, svänger de
av från körbanan in på sidospåren vid spårbilstationen, medan bilar som följer efter
ostörda kan fara vidare.
– Du beställer din resa via en automat vid
spårbilsstationen, precis som du använder
ditt SL Acesskort i dag. Om inte bilen redan
står inne kommer den åkande direkt till dig
på momangen. Bilarna kan matas med bara
2,5 sekunders mellanrum.
Sedan 2008 verkar nätverket KOMPASS,
(kommuner som prövar att satsa på spårbilar) i vilket flera av Stockholmsregionerna,
inklusive Tyresö, ingår.
– Det är ett bra forum för att lansera spårbilarna och en plattform för att hitta medspelare.
Det senare är en nödvändighet.
– Det finns stort intresse i flera kommuner,
men ingen enskild kommun kan finansiera
spårbilar, vi har inte de resurserna, säger
kommunalrådet Fredrik Saveståhl (M).
– Och även om vi skulle kunna ha ett eget
spårbilssystem i Tyresö, så skulle det inte bidra till att lösa problemen med tvärförbindel-

– Här skulle vara ett lämpligt ställe för en spårbilsstation, säger Christian Nützel och pekar ut platsen
i Tyresö centrum.

serna över kommungränserna i Stockholmsregionen.
Christian Nützel, som är född och uppvuxen i Tyresö, valde att göra sitt examensarbete
i ämnet spårbilar vid Blekinge Tekniska Högskola, i sin hemkommun av flera skäl. Fokus
var att problematisera glappet mellan ambitionen om hållbarhet i alla styrdokument
på global, nationell, regional och lokal nivå.
Han baserade sin studie på Tyresös struktur

mot spårbilar
Kartan är ett förslag på hur ett system av spårbilar
med stationer kan integreras i Tyresö kommun.
Exempel på hur ett system med spårbilar och station
kan samordnas med befintlig busstation vid
Strandtorget i Tyresö.

FAKTA Spårbilar

som kranskommun och del av Södertörn och
Stockholmsregionen.
– Jag menar att spårbilarna inte är optimala för innerstaden mer än på vissa sträckor.
Däremot i hög grad för ytterområden och
inte minst för tvärförbindelser. Riktigt intressant blir systemet när det synkas till bussar,
spårvagnar och T-bana.
Spårbilar är fortfarande en vision, oprövad
i Sverige i realistiska stadsmiljöer.
– Men det är en kul vision, som möts av
stor entusiasm när man förklarar vad spårbilar öppnar för.
I höstas visade man upp en spårbil på innetorget i Tyresös kommunhus. Utställningen

blev en stor succé, som lockade framför allt
många yngre, otåliga besökare: ”När kommer
det? Varför finns det inte nu?”
ännu oprövat

Spårbilarnas största belastning hittills är att
systemet är oprövat. Ännu finns inget exempel på hur de ska fungera i vardagen, inte i
Sverige. Vi vet inte hur spårbilar kommer att
påverka folks beteendemönster.
Systemet behöver testas för att man ska
se hur det på bästa sätt kan integreras med
befintliga transportsystem. Och vad händer
om de stannar? Hur tar man sig ut, fem meter
över marken? l

KOMPASS
Nätverket KOMPASS (KOMmuner som Prövar
Att Satsa på Spårbilar) Bildades i januari
2008. Ordförande är Hans Lindqvist som
sitter för Centerpartiet i landstinget.Från
Stockholmsregionen ingår Tyresö, Värmdö,
Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby, Sundbyberg och Södertälje.
KOMPASS ger ut nyhetsbrevet Destination
en gång i månaden. Finns också på hemsidan
www.podcar.org/kompass.se.
Spårbilar – här finns de
Morgantown (1974), West Virginia, USA; flygplatsen Heathrow i London (2010) och Masdar Eco City utanför Abu Dhabi i Förenade
Arabemiratet (2010). Spårbilar är också på
stark frammarsch i Sydkorea och Indien.
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Så blir IT
energisparare

Att ringa med Telia i sju år orsakar koldioxidutsläpp som

motsvarar att flyga i en timme. Jämförelsen låter närmast
halsbrytande. Catherine Karagianni, miljöchef på Telia,

går dock i god för uträkningen.
Text: Thomas Campbell Foto: Ulf Lodin

På Telia har man arbeta med Grön IT och
miljöfrågor sedan 1990-talet.
Ring mer och minska samtidigt ditt resande om du vill värna om miljön och bli effektivare, är Catherine Karagiannis enkla råd.
– Vi är övertygade om att IT-tjänster på
olika sätt kan bidra till en minskad resursanvändning, reducerade utsläpp och en hållbar
samhällsutveckling. IT kan dessutom leda till
minskade kostnader, ökad effektivitet och
bättre livskvalitet, menar hon.
Flygbranschen och IT-branschen är ungefär lika stora miljöbovar. De svarar för cirka
2 procent vardera av världens koldioxidutsläpp. IT-branschen svarar för cirka 4 procent
av den totala energianvändningen.
– Vår bransch använder IT- och kommunikationstjänster som ett verktyg för att
minska miljöpåverkan inte bara i vår egen
verksamhet utan också i andras.
minskade koldioxidutsläpp

Catherine Karagianni är elektroingenjör och
något av en veteran på sitt område. Hon är
ordförande i föreningen Näringslivets miljöchefer, med 270 medlemsföretag, och i IT& Telekomföretagens miljöråd. Hon sitter
i styrelsen för Centre for Sustainable Communications och är en ofta anlitad talare.
Under de senaste tio åren har hon sett till
att ett miljötänkande infogats i Telias alla
processer. Telia och företagets entreprenörer
har minskat sina koldioxidutsläpp med 86
procent sedan 2001, berättar hon.
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– Genom att i ökad utsträckning använda
våra egna tjänster har vi också minskat våra
resekostnader med 220 miljoner kronor om
året. Inför varje tjänsteresa frågar vi oss alltid om den går att ersätta med ett telemöte,
ett webbmöte eller en videokonferens.
ökad effektivitet

Samtidigt som detta minskar miljöbelastningen, hinner vi göra mer på kortare tid.
Vi har blivit effektivare, säger Catherine
Karagianni.
Hon nämner också att pappersfakturor i
allt högre grad har ersatts av e-fakturor till
kunderna, vilket har reducerat både pappersförbrukning och transportvolym.
Att kommunicera detta tänkande till
Telias företagskunder och få dem att göra
samma sak är Catherine Karagiannis största
utmaning.
– De moderna kommunikationslösningarna med fast och mobilt bredband tillåter
ju folk att jobba där de är, att jobba mer
flexibelt helt enkelt. Ska man göra ett jobb
i närheten av sitt hem är det kanske bättre
att slutföra jobbet hemifrån än att resa och
sitta av de sista timmarna av arbetsdagen på
kontoret. På det sättet kan restider minskas
och livskvaliteten ökas för många.
Telias elförbrukning ökade med 6 procent
2001–2010.
– Genom olika åtgärder har vi sedan dess
minskat elförbrukningen med 2 procent. Till
skillnad från många andra i branschen vet

IT-utrustning för miljoner
skrotas varje år i vårt land.
Att återvinna och återanvända kasserade datorer är därför
ett gott exempel på Grön IT.
Företaget Inrego i Täby har
gjort begagnade datorer till
sin affärsidé, och fått flera
priser genom åren, bland
annat Swebanks Hållbarhetspris 2010.
– Tydliga miljökrav på tillverkningsmetod, materialinnehåll
och energiförbrukning vid
upphandling av utrustning
gör den lättare att skrota
miljövänligt och även återvinna, säger Catherine
Karagianni, miljöchef
på Telia.

”

Vår bransch använder

IT- och kommunikationstjänster inte bara som

ett verktyg för att minska
miljöpåverkan i vår egen
verksamhet utan också
i andras.

Catherine Karagianni, miljöchef på Telia.

vi alltså att det går att bygga moderna och
smarta IT-nät och samtidigt minska energiförbrukningen, säger Catherine Karagianni.
smarta lösningar

Hon understryker att Telia jobbar hårt med
energieffektivisering. Det handlar om alltifrån att ersätta glödlampor med lågenergilampor i kontorsrum till smarta lösningar
för att kyla serverhallar med kall luft utifrån.
Därtill att återanvända eller återvinna gamla
utrustningar i telestationerna, så att de inte
bara står utan trafik och drar energi.
Så kallad avmaterialisering är ett annat exempel på Grön IT som Catherine Karagianni
nämner. Smartare lösningar helt enkelt.
– Förr fanns det telefonsvarare till den

fasta telefonen i många hem. Dessa har
ersatts med tjänster i nätet. Den energislukande apparaten behöver alltså inte längre
produceras, transporteras, säljas, skrotas och
så vidare.
Samma sak med videofilmer, konstaterar
hon. Man behöver inte längre gå till videobutiken för att hyra en film. Tjänsten finns
i nätet. DVD-spelaren blir överflödig. Förra
året hyrdes över fyra miljoner filmer i Telias
virtuella videobutik. Enkelt och bekvämt.
– Transport- och byggindustrin är andra
områden där Grön IT gör stor nytta. IT-system
för att styra och reglera energianvändning i
byggnader är oerhört viktiga. Cirka 30 procent av Sveriges totala förbrukning sker där,
enligt Energimyndigheten.
Genom tydliga miljökrav på tillverkningsmetod, materialinnehåll och energiförbrukning vid upphandling av utrustning kan den
lättare skrotas miljövänligt och ofta återvinnas, betonar Catherine Karagianni.
– Vi samarbetar med företag som rekonditionerar och vidareförsäljer begagnade
mobiltelefoner liksom datorer. Allt för att
bidra till en minskad miljöpåverkan för våra
kunder.
Catherine Karagianni menar att minskad
miljöbelastning och ekonomi ofta går hand
i hand om man använder IT och telekomlösningar på ett effektivt sätt. l
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Tyst vår

blev larmklockan
Okunskap eller cynism? Efter kriget fick naturen ta emot
allsköns bråte och slit och släng var ordet för dagen.
Först på 60-talet började miljömedvetandet så sakta
vakna, och vartefter åren gått har miljöfrågor kommit
in alltmer i regionplanerna.
Väckarklockan var Rachel Carsons bok
”Tyst vår” 1962. Den amerikanska biologen
lyfte fram konsekvenserna av att använda
bekämpningsmedel, bland annat DDT, och
blev ledande i den tidiga miljörörelsen.
I Sverige var Björn Gillberg tidigt miljökämpen framför andra. Han uppmärksammade miljö- och hälsorisker i vardagsmiljön,
och blev allmänt känd när han i början av
1970-talet visade i tv att man kunde tvätta
kläder i gräddersättningsmedlet Prädd.
Den första regionplanen i dagens bemärkelse kom 1958, och redan där kommer miljön in i en nog så viktig fråga: utbyggnad
av reningsverk för avlopp. Dittills hade avloppsvatten i stor utsträckning gått rakt ut
i vattendrag. Luftkvalitet var däremot inget
som uppmärksammades. Man såg framtiden
som ett bilsamhälle, och såg positivt på det.
På 60-talet börjar spridningen av miljögifter bli känd, och man börjar tala om ett
ekologiskt perspektiv.
– En av drivkrafterna bakom utbyggnaden av fjärrvärme var de luftföroreningar
som röken från alla oljeeldade hus spred,
säger Hans Brattström, regionplanerare sedan 1986.
FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm 1972. Konferensen ledde till få konkreta resultat men hade en ”ideologisk”
betydelse som grund för det senare internationella miljöarbetet.
1973 kom den så kallade oljekrisen då
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priset på olja steg så till den grad att alternativa energikällor började diskuteras på
allvar. Därtill något dittills tämligen ovant;
att spara på energi. Samma år kom en ny regionplan och efter fem år ytterligare en, alla tre
enligt den gamla lagstiftningen. 1987 kom
plan- och bygglagen, och regionplanerna
växer i omfång. I Regionplan 1991, RUFS 2001
och RUFS 2010 har miljöfrågorna successivt
fått ökad plats.
växthuseffekten uppmärksammas

Hans Brattström minns att försurningen stod
högt på dagordningen under 80-talet, orsakad av utsläppen av svavel och kväveoxid från
uppvärmning och trafik. Växthuseffekten
uppmärksammades också med biltrafikens
koldioxidutsläpp i fokus.
– Det fanns tekniska lösningar för rening
av svavel och kväveoxider, och i slutet av
80-talet var en ny generation avgassystem i
bruk. Koldioxiden var det värre med.
När Naturskyddsföreningen lanserar ”Bra
miljöval” 1987 blir det lättare för konsumenterna att välja bästa produkt ur miljösynpunkt, 1989 kommer miljömärkningen
Svanen.
Det skulle dröja till 90-talet innan ett helhetsgrepp togs i miljösammanhang. ”Hållbar
utveckling” som begrepp dyker brett och allmänt upp efter FN:s miljökonferens i Rio de
Janeiro 1992, som bland annat resulterade i
dokumentet Agenda 21.

Text: Ingela Ström

Dokumentet understryker ansvar för miljön på alla plan i samhället, och varje kommun satsar på en Agenda 21-samordnare
som inte minst ska engagera medborgarna
enligt principen ”alla bäckar små”. Vi börjar
källsortera – kretslopp och återvinning blir
vägledande för att modernisera avfallshanteringen och återbruk bli ett sätt att minska
sopberget.
– Sedan dess kan man förenklat uttryckt
säga att naturen och miljön anger ramarna
för den regionala utvecklingen, säger Hans
Brattström. Mycket handlar om den grundläggande frågan: är ekonomisk tillväxt förenlig med en god miljö, eller är det en förutsättning?
2006 kommer Al Gores film ”En obekväm
sanning” som skapar opinion kring den globala uppvärmningen.
– Klimatfrågan är mänsklighetens största
utmaning i dag, konstaterar Hans Brattström.
Även om den påtalats sedan 80-talet, och
fanns med i Regionplan 1991, så har frågan
inte lyfts fram särskilt tydligt förrän i RUFS
2010.
I dag kan ingen klaga på bristande kunskap om konsekvenserna av människans miljöpåverkan. Problemet är snarare bristande
vilja hos politikerna att ta den senaste vetenskapen på allvar, hävdade Rajendra Pachauri,
chef för FN:s klimatpanel IPCC, efter FN:s miljökonferens i Durban i slutet av förra året. l

Rapporter & utskottsbeslut

Rapporter från 2008 till 2012:
2012 • 1 Befolkning, sysselsättning och		
inkomster i Östra Mellansverige
– reviderade framskrivningar
till år 2050
2011 • 5 Använd kompetensen! Om mångfaldsorientering på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
– Analyser och scenarier för stadsutveckling i Stockholmsregionen
2011 • 4 Tätare regionala stadskärnor
– Analyser och scenarier för stadsutveckling i Stockholmsregionen
Info
Värdering av stadskvaliteter
i Stockholmsregionen
2011 • 3 Stadsutbredning och regionala
stadskärnor
2011 • 2 Förtätning och utglesning
i Stockholmsregionen 1940–2005
2011 • 1 Kvällsekonomi
2010 • 7 Eftervalsundersökning
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
		

”Stockholms läns landstings Tillväxt och regionplaneringsutskott, TRU, och Miljö- och skärgårdsberedning bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. Utskottet och beredningen
tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälarregionen. Utskottet har nio ledamöter och
nio ersättare och sammanträder cirka tio gånger per år. Beredningen har nio ledamöter och sammanträder cirka tio gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och handlingar kopplade till utskottets och beredningens arbete. I vår rapportserie presenteras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekommendationer för regionens utveckling. På www.tmr.sll.se/publikationer
finns möjlighet att ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.”
Foto sidorna 21-23: Ulf Lodin

Lidingö stad ska växa
Lidingö stad har ställt ut förslag till översiktsplan. Kommunen har ambitioner att förtäta
och omvandla Lidingö centrum och Torsvik.
Befolkningen ska kunna öka med mellan
11 000 och 15 000 invånare.
Staden tycker också att det är viktigt att
Lidingöbanan dras om via centrum och en
dialog med SL har därför inletts. TRU är i
huvudsak positivt till översiktsplanen, bland
annat för att tanken är att bygga i kollektiv-

trafiknära lägen. Men utskottet menar att
förslaget behöver förtydligas.
När det gäller hur planen ska genomföras
kan det ibland vara svårt att se hur den ska
vara styrande, eftersom staden i många fall
enbart efterfrågar ytterligare utredningar.
TRU vill också se hur förslaget om att utveckla Lidingö som kreativ mötesplats ska
mötas med andra strategier än rent fysiska.

Grön design i Stockholmsregionen
I en motion föreslår Raymond Wigg (MP) med flera
att landstinget ska undersöka möjligheterna att använda grön design.
Syftet är att grön design
på bland annat tak och husfasader kan minska buller,
förbättra luftkvaliteten och

sänka energiförbrukningen.
Motionärerna föreslår att
TMR inkluderar frågan i arbetet med de gröna kilarna
och klimatarbetet.
TRU föreslog landstingsstyrelsen att anse motionen
besvarad. Bakgrunden är att
landstingets verksamheter

SL och Locum är positiva till
att pröva sådana lösningar.
Dessutom diskuteras hur
växter kan användas i bebyggelseplanering inom arbetet
med regionens så kallade
svaga gröna samband.
(MP) reserverade sig.
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Spårvägs- och stomnätsstrategi
för centrala Stockholmsregionen
Stockholms stad och SL har tagit fram ett
remissförslag för första etappen av sin spårvägs- och stomnätsstrategi för centrala delen
av Stockholmsregionen. Ett av syftena med
strategin är att ge underlag för trafikering
av stomnätet när det gäller linjer, trafikslag
och utbud.
I strategin ska man också identifiera lämpliga stråk i den centrala delen av regionen.
TRU anser att förslaget är ett genomarbetat
bidrag till underlag för långsiktig planering
och satsningar på kollektivtrafiken i länet.
Det kommer att kompletteras med en etapp
2, som omfattar hela Stockholms län.
Utskottet menar att det i etapp 2 är värdefullt att de regionala stadskärnorna som
pekas ut i RUFS 2010 finns med. Först efter
vidare utredningar kan man ta ställning till
de tekniska lösningarna.

Remissyttrande om SL:s spårväg syd
TRU har lämnat ett remissyttrande över SL:s
förstudie om Spårväg syd som undersöker
möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken till Flemingsberg och Kungens Kurva/
Skärholmen.
Förstudien jämför olika sträckningar och
transportmedlen buss, spårväg och så kal�lad Bus Rapid Transit (BRT) i syfte att hitta
genomförbara åtgärder. Trafikanalyser visar att resandeunderlaget inte är tillräckligt
stort enligt SL:s nyckeltal för att spårväg ska
vara aktuellt.
Utskottet påpekar att SL inte tagit hänsyn till hur spårväg kan få strukturerande

FLEMINGSBERG
Förslag för Södertäljes framtid
Framtida Södertälje är ett förslag till översiktsplan för kommunen med en tidshorisont på 20 år. I förslaget presenteras fyra
strategier för en hållbar utveckling. Intentionen är att vara en tillväxtkommun som
ska förtätas i Södertälje stad och i de så kal�lade tyngdpunkerna Järna, Hölö, Mölnbo och
Ekeby–Tuna–Sandviken.
TRU menar att förslaget i stort sett ligger
i linje med planeringsmål i RUFS 2010 och
är positivt. Genom planerna att bygga 1 000
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effekter på arbetsmarknad och regionens
utveckling och att analysen bara tagit med
antal resande under morgonens högtrafik.
TRU ser fördelar med en spårvägslösning
och menar att en sådan satsning skulle signalera att samhället satsar på kommunikationerna. Utbyggnad av spårväg kan också
motivera exploatörer att utveckla bostäder
och arbetsplatser.
TRU anser att de samhällsekonomiska
analyserna som använts i förstudien behöver utvecklas så att de räknar in infrastrukturens effekter på lång sikt.

(S) reserverade sig och lämnade
ett särskilt uttalande.
(MP) lämnade ett särskilt uttalande.

(MP) reserverade sig.

SKÄRHOLMEN
bostäder per år fram till 2010 tar kommunen
med god marginal sitt regionala ansvar för
att bygga bostäder. Utskottet efterfrågar dock
några kompletteringar och förtydliganden.
En plankarta bör tas fram och ambitionen
att utveckla Södertälje som regional stadskärna bör tydliggöras. Utskottet saknar också
ett resonemang om Södertäljes styrkor när
det gäller att vara en internationell stad.
(MP) reserverade sig.

Antroposoferna i Järna.

Nynäshamn klimatneutralt år 2050

Utveckla Högdalen–Farsta
Stockholms stad har tagit fram ett
program som ska utveckla och koppla
ihop området Högdalen–Farsta.
För att länka samman områden
mellan stadsdelarna föreslås en förstärkning av infrastrukturen, att fler
attraktiva mötesplatser i parker och
grönområden skapas och att stadsmiljöerna görs sammanhängande.
TRU är överlag positivt till program-

förslaget och tycker att det är en bra
avvägning mellan exploatering och
bevarande av Hanvedenkilen. TRU
efterfrågar dock en tydligare markering av att man vill bevara kilens
norra delar.
Utskottet ifrågasätter också om det
är lämpligt att exploatera Snösätraområdet som kommer att få dålig kollektivtrafikförsörjning.

Nynäshamn ska vara klimatneutralt år 2050. Det
slår kommunen fast i sitt förslag till klimat- och
energiplan. Planen pekar ut hur kommunen ska anpassas till klimatförändringarna och sätter mål för
hur kommunens klimatpåverkan ska minimeras.
Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott (TRU) har antagit ett yttrande över remissförslaget. TRU anser att klimatstrategin tar sig an
de viktiga frågorna kring energieffektivisering och
övergång till förnybara energikällor.
Utskottet tycker också att diskussionen om kommunens anpassning till klimatförändringarna är
ansvarsfull. TRU menar dock att det är otydligt hur
målen i klimatstrategin ska följas upp och efterfrågar ett förtydligande av hur fysisk planering kan
minska beroendet av fossila bränslen.
(MP) reserverade sig

Inriktning för Tillväxt, miljö och regionplanering 2012
TRU har tagit beslut om hur SLL Tillväxt,
miljö och regionplanering planerar verksamheten 2012. Under året kommer landstingets
miljöprogram ”Miljöutmaning 2016” att lanseras, och genomförandet i landstingets alla
verksamheter börjar.
Programmet innehåller målområdena
”klimateffektivt, resurseffektivt och hälso-

främjande”. Genomförandet av RUFS 2010
ska fortsätta på ett målinriktat sätt, bland
annat genom arbetet med ett handlingsprogram som har kommit en bra bit på väg. 2012
ska strategierna ”öka uthållig kapacitet och
kvalitet inom utbildningen, transporterna
och bostadssektorn” och ”öka livschanserna”
följas upp.

Översynen av landstingets internationella
arbete ska resultera i ett förslag till nya internationella riktlinjer som presenteras under
året.
(S) reserverade sig.
(MP) reserverade sig.
(M), (FP), (KD) och (C) lämnade
ett särskilt uttalande.

Tillväxtarbete i Stockholms län från 2014
Länsstyrelsen i Stockholms län har fått ett regeringsuppdrag att identifiera
och redovisa prioriteringar för länets regionala tillväxtarbete för perioden
2014–2020.
Uppdraget har genomförts i samverkan med berörda aktörer i regionen.
De prioriteringar som Länsstyrelsen föreslår utgår från RUFS 2010, och
omfattar satsningar inom områdena bostäder, infrastruktur, innovationskraft, energi och klimat och arbetsmarknad och kompetensförsörjning.
Landstinget har, genom TRU, uppfattningen att RUFS 2010 bör vara
svar på regeringens uppdrag med komplettering av länets prioriteringar
för perioden 2014–2020.
(MP) reserverade sig.
(V) lämnade ett ersättaryttrande.
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Avsändare:
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Sista sidan

fem frågor till stefan edman, miljökämpe, författare, föreläsare, debattör och utredare:

”Sponsra kulturen – den vidgar våra vyer”
Du har lanserat begreppet ”klimatsmart kultur” Vad menar du med det?
– Kulturen berikar våra liv, vidgar världsbilden och ökar fantasins
kraft och därmed vår kreativitet! Men få vet att även naturen mår
bättre om vi köper färre prylar och mer kultur – litteratur, teater,
konst, musik. Forskarnas så kallade livscykelanalyser visar att produktionen av en konsert eller en bok har mindre klimat- och miljöpåverkan och förbrukar mindre naturresurser, mätt ”från vaggan
till graven”.

Endast ekonomiska incitament och lagar kan rädda miljön hävdar flera
forskare. Instämmer du i det?
– Ja. För att lösa de stora globala miljöproblemen krävs nya gröna
spelregler på marknaden som inkluderar miljökostnaderna i priset.
Om världssamfundet, till exempel i klimatförhandlingarna, lyckas
få upp priserna på kol, olja och naturgas skulle det helt plötsligt
bli ekonomiskt olönsamt att göra de produkter som i dag påverkar
klimatet allra mest. Och lönsamt att producera mer hållbara varor
och tjänster. Då skulle klimatsmart teknik – från lampor till jetplan
– spridas snabbare i världen.
– Men bara teknik löser inte allt. Om konsumtionen fortsätter att
öka som i dag kommer de goda effekterna av den gröna tekniken att
ätas upp. Därför krävs också ekonomiska incitament för en varsammare livsstil i världens ofta högkonsumerande medelklass.

FOTO: JAN TÖVE

En ökad kulturkonsumtion ger flera fördelar har du sagt. Kan du ge några
exempel?
– I min enmansutredning Bilen Biffen Bostaden (SOU 2005:51) föreslog jag att samhället ska sporra oss medborgare till ökad ickemateriell konsumtion, bland annat kultur, genom olika stimulanser.
En tusenlapp på böcker, bio och musik orsakar till exempel mindre
miljöförstöring än tusen kronor på bensin och grejor. Jag brukar
påminna om att kulturnämnden i en kommun också är en klimatnämnd. Här finns plats för många spännande initiativ, även bland
föreningar och privatpersoner.

Stefan Edman är en
efterfrågad föreläsare som
reser land och rike runt.

Vad är i första hand statens ansvar …
– Grön ekonomisk styrning, support till grön teknik, grönare skola
och utbildning, tuffare lagstiftning, grön offentlig upphandling.
… och medborgarnas?
– Lära sig njuta av en materiellt varsammare livsstil, handla miljövänligt – och rösta på politiker som vill göra samhället mera långsiktigt
hållbart. l

