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Vattenprovtagning ombord på briggen Tre Kronor. Foto: Per Björkdahl
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L EDA R E

Vatten – både tillgång och hot
”VATTEN, STAN ÄR FULL
AV VATTEN”, sjunger

Robban Broberg i en glad
80-talssång. Det scenariot
är idag verklighet och ett
skräckscenario för oss alla
kommunaltekniker, från
planerare till driftsfolk och
fastighetsförvaltare, när
havsnivån förväntas stiga
och kraftiga regn kommer
med allt större sannolikhet. Vi behöver hitta
effektiva och stadsmässiga åtgärder för att skydda utsatta
områden. Vid planeringen av den nya stadsdelen Inre
hamnen i Norrköping jobbar man med vatten både som
tillgång i stadsmiljön men även som ett hot som måste
minimeras.
I förlängningen handlar det också om hur vi skyddar
oss mot stora ekonomiska skador. Då tänker jag inte bara
på direkta skador av översvämningarna utan också på
den långsiktiga påverkan på fastighetsvärden. De
attraktivaste vattenlägena kanske inte kommer att vara så
attraktiva i ett längre perspektiv och flera områden
kanske inte är ekonomiskt möjliga att exploatera. Nu är
jag obotlig teknikoptimist och litar på att vi kommer att
hitta listiga lösningar på robust byggteknik och skyddsanläggningar i större skala.

Med bra terrängmodeller och geologiska och hydrologiska grunddata är det möjligt att simulera och
visualisera riskerna vid kraftiga regn och innebörden av
annars ganska svårbegripliga begrepp som till exempel
100-årsflöden. Det ger oss även möjlighet att bedöma
effekterna av olika planerade åtgärder.
Vi närmar oss ett nytt år och har fått en ny regering.
Bostadsministern är även stadsutvecklingsminister med
ett samanhållande ansvar för bostäder, hållbar stadsutveckling och infrastruktur vilket nog är bra om vi ska
kunna öka bostadsbyggandet till minst 250 000 nya
bostäder till år 2020 samtidigt som vi ska hantera de
utmaningar som bland annat klimatförändringarna
innebär. Den 1 januari 2015 ska vi också implementera
och börja tillämpa flera lagändringar från den förra
regeringens proposition ”En enklare planprocess”.
Innan dess har vi en jul- och nyårshelg då vi kan ladda
batterierna inför kommande utmaningar. Och förresten,
glöm inte cykellyset och reflexerna när ni ger er ut i
vintermörkret!
Marianne Cedervall, styrelseledamot KT,
mark- och exploateringschef Norrköpings
kommun
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Slussen
viktig för hela
Mälardalen
Kapaciteten för avtappning vid Slussen i centrala Stockholm påverkar översvämningsrisken runt hela Mälaren. Kapaciteten ökar med ombyggnationen.

När Slussen byggs om uppstår också en unik möjlighet att bygga bort dagens översvämningsrisker
runt Mälaren. Just nu kan en olycklig kombination av till exempel en snörik vinter och sedan en snabb
snösmältning samtidigt som ett rejält regnoväder drar in leda till allt från översvämmade källare till
utslagna fjärrvärmeanläggningar och bräddade avloppsreningsverk.
I värsta fall kan hela eller delar av dricksvattentäkten Mälaren slås ut.
Vattnet är den glömda Slussenfrågan. Åtskilliga spaltmeter har
skrivits om hur Slussen borde utformas, men väldigt mycket
mindre om att den framtida utformningen även måste klara av
både dagens stora översvämningsrisker och det framtida hotet
från ett stigande hav på grund av klimatförändringarna.
Mälaren är Sveriges tredje största sjö och avrinningsområdet
täcker 5 procent av Sveriges yta. Men sjön har få och trånga
utlopp till havet. I Stockholm rinner vattnet ut genom
Norr- och Söderström (Riksbron och Slussen) och genom
Hammarby. I Södertälje finns ytterligare två utlopp. Idag är
den maximala avtappningskapaciteten från hela sjön 800
kubikmeter per sekund.
Runt Mälaren bor två miljoner människor som får sitt
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dricksvatten från sjön. Mälaren är en ytvattentäkt och därmed
sårbar. Vid översvämningar finns en risk för att reningsverk
bräddas och avloppsvatten kommer ut i vatten som ska bli
dricksvatten. Även utlakningen från enskilda avlopp ökar och
riskerar att sprida bajsbakterier till dricksvatten. Då kan hela
eller delar av dricksvattentäkten tillfälligt slås ut, med enormt
stora följdeffekter. Förutom att människor kan bli sjuka kan
man behöva köra enorma mängder vatten på lastbil från andra
delar av Sverige, för att ha någon chans att klara försörjningen.
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har
på regeringens uppdrag utrett vilka konsekvenser en översvämning i Mälaren kan få – och vilka åtgärder som behövs. I
dagsläget kan ett så kallat 100-årsflöde – ett flöde som
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återkommer i snitt en gång vart hundrade år och är lite drygt
en meter över Mälarens normalvattenstånd – enligt MSB:s
beräkningar kosta 600 miljoner kronor i direkta kostnader för
samhällsviktiga objekt. Och närmare en kvarts miljon
människor skulle i ett sådant läge sakna viktig samhällsservice.
1000-ÅRSFLÖDE

När nästa Slussen är färdig i början av 2020-talet har de här
riskerna helt byggts bort, med de nya avtappningskanalerna
som ingår i projektet. Först vid nivåer som är över 1000-årsflödet
(i dagsläget cirka två meter över Mälarens normalvattenstånd,
med nya Slussen knappt 0,5 meter över) är det 4–5 samhällsviktiga objekt som fortfarande hotas av en översvämning.
Om översvämningarna är det akuta hotet som kan drabba oss
vilket år som helst så är klimatförändringarna ett långsammare
men minst lika allvarligt hot mot Mälaren och dricksvattnet.
Den nya Slussen-anläggningens kajer och infrastruktur
måste anpassas till ett stigande hav, samtidigt som höjder på
kajer, luckor och så vidare ska fungera i den omgivande

kulturmiljön, med Gamla stans 1600-talsfasader på ena sidan
och Söders höjder på den andra.
SMHI är expertmyndighet och har utrett klimatpåverkan åt
projekt Slussen. I Stockholm är landhöjningen än så länge
högre än havsvattenstigningen, men ungefär vid mitten av det
här seklet kommer havet att börja stiga jämfört med Mälaren.
Slussens viktiga roll är att förhindra saltvatteninträngning i
dricksvattentäkten.
SMHI:s beräkningar åt projekt Slussen bygger på det
negativa scenariot att världen inte lyckas nå tvågradersmålet,
utan att vi går mot en betydligt större global uppvärmning än
så, som det har pratas mycket om den senaste tiden.
Nya Slussen kommer att klara att hålla Saltsjöns vatten ute
från Mälaren, även när havsvattnet globalt har stigit en meter
och det samtidigt är ett mycket högt havsvattenstånd som
återkommer i snitt en gång per 300 år och en tillfällig, lokal
höjning av havsvattenytan på grund av kraftig vind. Nya
Slussen klarar därmed en havsyta som är drygt två meter högre
än dagens medelvattennivå i Saltsjön.
STADSBYGGNAD 6 · 2014
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Allt vatten som rinner till eller regnar ner i Mälaren tappas ut i två städer; Stockholm
och Södertälje.

Och den dag när havet globalt har stigit mer än en meter
kommer det att behövas göra storskaliga åtgärder på platser
bortanför Slussen. Det kan till exempel handla om att bygga
invallningar i skärgården. Ansvaret för planeringen av sådana
framtida klimatåtgärder ligger hos länsstyrelsen, som redan nu
arbetar aktivt med frågan.
Slussenombyggnaden innebär även att Mälarens reglering
görs om. Sen 40-talet har Mälaren varit en reglerad sjö – det
innebär att man då försökte ta kontroll över de högsta och
lägsta vattennivåerna. Innan dess kunde sjön variera med två
meter, med stora följder för framförallt jordbruket, sjöfarten
och dricksvattnet.
NY REGLERING

Dagens reglering kom till innan den moderna miljölagstiftningen, men nu när den ska göras om måste även hänsynen till
miljön vägas in:
För strandängar och de djur och växter som lever där blir det
mycket bättre med den nya regleringen – men det ska vägas
samman med behoven för dricksvattnet, jordbruket, kulturmiljön, sjöfarten, infrastrukturen och bebyggelsen – så att
helheten blir så bra som möjligt. Mälarens vattenstånd varierar
idag inom ett spann på cirka 70 centimeter. Så blir det även
med den nya regleringen, men man kan säga att vi i den nya
regleringen försöker få Mälaren att mer likna en naturlig sjö.
Samtidigt säkerställer vi att vattennivåerna i Mälaren inte
stiger för högt eller för lågt, vilket skulle innebära problem för
dricksvattnet, infrastrukturen, jordbruket och andra intressen
runt sjön förklarar Monica Granberg.
Det är framför allt på våren som vattnet kommer att stå
något högre än idag – till gagn för djur och natur, men för en
del lantbrukare kommer det att innebära en försämring.
Vattnet är också en viktig del i utformningen av nya Slussen.

8
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De nya avtappningskanalerna bildar ett nytt torg på vatten.
Slussningen döljs inte under en bro som idag, utan det blir
enkelt att komma nära båtarna. Kajerna blir mer lättillgängliga, speciellt eftersom Stadsgården däckas över med en park och
kontorshus. 2014 startade ombyggnaden av Slussen och 2021
kommer vattnet att porla vid det nya torget, på väg genom de
nya avtappningskanalerna ut i Saltsjön. Då kan båtar återigen
slussa vid Slussen – precis som man har kunnat göra sedan den
första Slussen stod klar för mer än 450 år sedan.
Text: Emma Sahlman, presskommunikatör, projekt Slussen, Stockholms stad
Foto & illustrationer: Stockholms stad

FORMELLA PROCESSER
– VAD GÄLLER FÖR SLUSSEN?
Slussen har två detaljplaner.
Huvudplanen med bland annat de nya broarna, de nya avtappningskanalerna, kajerna, parken och torgen vann laga kraft 27 september
2013. Den nya majoriteten som tillträdde i Stockholms stad efter
valet 2014 har tillsatt en expertgrupp som ska göra en genomlysning
av hela projektet. Fram till den 31 januari 2015 ska de titta på elva
olika punkter, till exempel besparingsmöjligheter och förbättringar
för cykel- och gångtrafik. Uppgiften är att ta del av och granska de
utredningar och underlag som tagits fram inom ramen för Slussenprojektet.
Detaljplanen för bussterminalen upphävdes av mark- och miljödomstolen 6 december 2013, på formella grunder. En ny planprocess har
påbörjats för att ta fram en ny detaljplan för en bussterminal vid Slussen för bussarna från Nacka och Värmdö. Den kommer att få samma
placering som den förra, i Katarinaberget.
För att få bygga om Slussen krävs även en miljödom, för att få tillstånd att riva och bygga i vatten, leda bort grundvatten och för att
ändra Mälarens reglering. Den 13 februari 2014 fick staden tillstånd
av mark- och miljödomstolen. En del villkor i domen var dock otydligt
formulerade. Stockholms stad överklagade domen, vilket även flera
andra sakägare gjorde. 10-21 november i år prövades miljödomen
även i mark- och miljööverdomstolen. En dom därifrån väntas i början
av 2015.
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Framtidens boende
I Framtidsgränd har Västerås allmännyttiga bostadsföretag Bostads AB Mimer tillsammans
med Mälarenergi skapat bostäder för morgondagens behov och med fokus på klokare
energianvändning. Här finns framtidens boende – redan i dag.
Framtidsgränd är förlagd till Allmogeplatsen i
bostadsområdet Vallby i Västerås. Här har ett av
Mimers hus från 1960-talet med 19 lägenheter
byggts om. Inflyttning skedde i april 2014.
De som bor i Framtidsgränd kommer under de
första två åren att vara med i ett projekt som
handlar om hur de genom sitt beteende kan
använda energi smartare. Det innebär att de
kommer att kunna se hur mycket energi de
förbrukar och få tips och råd kring hur de kan
minska användandet.
Forskare har knutits till projektet och de som
bor i Framtidsgränd kommer att bli intervjuade
under projekttiden. Syftet är att se hur smart
teknik kan användas och integreras på ett tillfredsställande sätt.
Här är de smarta lösningarna i Framtidsgränd:
• Hemma/Borta-knapp
• Möjlighet att styra eluttag från dator och
smartphone
• Elektroniskt låssystem, utan nycklar
• Egna solceller på balkongen eller fasaden,
kopplade till varje lägenhet. Upp till 20 procent
av hushålls- elen skapas av solel
• Möjlighet att följa sin egen elförbrukning och
pris, timme för timme
• Solelsproduktionen följs via dator och smartphone
• GrannNet, Mimers digitala mötesplats för grannar
• Modernt kök med energisnåla vitvaror och utrymme för
källsortering
• LED-belysning i all fast armatur
• Smarta köks- och badrumsblandare, med beröringsfri
funktion som innebär att vattnet börjar flöda när händerna
placeras under kranen och stängs av automatiskt fyra
sekunder efter avslutad aktivitet
• Duschmunstycke utrustat med LED-belysning, som visar
hur varmt eller kallt hyresgästen duschar; rött ljus indikerar
att personen bör sänka temperaturen
• Välfärdsbredband. Genom e-hemtjänst kan rutinärenden
skötas digitalt och personalen kan genom det få mer tid till
annat som ger högre livskvalitet för äldre.
Fler smarta funktioner och tjänster är planerade att kopplas på
Framtidsgränd under projekttiden. Bland annat ytterligare ett
läge till Hemma/Borta-knappen: Semester. Idén är att sänka
temperaturen och ventilationen när ingen ändå är hemma.

Olika larmfunktioner ska också testas.
En del av funktionerna kommer enbart att testas
i den speciella visningslägenheten, som har flera
uppseendeväckande inredningsdetaljer. Vad sägs
om en pall gjord av flippflopp-tofflor? Eller en
stol där fyllningen består av återvunna T-shirts?
Mimer planerar också för en utmaning, där
hyresgästerna via incitament kan påverkas att
använda energin när den är bäst ur klimatsynpunkt.
Framtidsgränd är det andra större boendeprojektet för framtiden som Mimer gjort under
2010-talet. 2011 skapade Mimer, tillsammans
med 35 samarbetspartners, Framtidslägenheten
– ett scenario över hur vi bor och lever 2026.
Resultatet blev en helt unik lägenhet där de
senaste idéerna inom teknik samsades med
visioner om vardagslivet 2026 – en experimentverkstad men också ett forum för viktiga
framtidsfrågor och engagemang.
Sommaren 2013 öppnades dörrarna för
Framtidslägenheten för sista gången. Då hade
lägenheten besökts av över 3 200 gäster. Nu har
Mimer tagit ett steg vidare mot det framtida
boendet i och med projektet Framtidsgränd,
som pågår fram till maj 2017.
Text: Eva Favaro, marknadschef Mimer. Foto: Mimer

Tre forskningsprojekt drivs kring Framtidsgränd:
• Framtidsgränd – utveckling av hållbara livsstilar i renoverade
bostäder med smarta elnät
Energimyndigheten har beviljat forskningsinstitutet Interactive Institute stöd för
det tvärvetenskapliga projektet om den hållbara utvecklingen. Huvudsyftet är att
analysera hur hållbara livsstilar kan utvecklas i renoverade bostäder med hjälp av
teknik för smarta elnät och solel. I studien analyseras hur hyresgästerna förhåller sig
till den smarta elnätstekniken och hur tekniken formar vardagslivet.
Med sin vetenskapliga grund och tydliga fokus ser Energimyndigheten stort värde
i projektet. Det kommer bland annat att resultera i rekommendationer för smart
elnätsteknik och förbättring av kontaktytan mellan hyresgästerna och tekniken.

• Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet
I projektet undersöks öppna lösningar som möjliggör för flera tjänsteleverantörer att
använda samma gränssnitt, designade utifrån människors olika behov till en rimlig
kostnad. Det kan handla om energitjänster, fastighetstjänster och olika typer av larm.
Till detta projekt har Mimer, tillsammans med Interactive Institute och IT-konsultföretaget Acreo, beviljats ekonomiskt stöd från innovationsmyndigheten Vinnova.

• Ny bostad – nya vanor
Interactive Institute, med medel från Energimyndigheten, genomför projektet Ny
bostad – nya vanor. Syftet är att genom en pedagogisk och interaktiv utbildning skapa
hållbara energivanor hos nyinflyttade hyresgäster. Totalt ska 100 hushåll utbildas i
samband med att de byter bostad.
Projektet genomförs i samarbete mellan Mimer, Eskilstuna kommunfastigheter,
SABO och länsstyrelserna i Västmanland och Sörmland.
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Sommar i Bohuslän kan vara en promenad intill vattnet.

Blå ÖP – samarbete utan
gränser i Norra Bohuslän
Havet är djupt, brett, vitt, har tre dimensioner och flyttar sig och förändras hela tiden.
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner planerar denna resurs gemensamt.
Så som man borde ha gjort sedan 1987.
I grunden så kretsar det hela runt en fråga: ”Var skall vi
göra vad i och vid havet?” Hur skall vi hantera den resurs
som våra hav är? Hur gör vi i tider då anspråken på
haven ständigt ökar? Hur får vi till bra planering för att
möjliggöra utveckling på ett hållbart sätt?
I samarbetet Tillväxt Norra Bohuslän arbetar fyra
kommuner med dessa gemensamma frågor. Processen
sker i en projektorganisation där många arbetar på
några få procent av sin tid. Arbetet sträcker sig över
Plan-, Näringslivs-, Miljö- och GIS-enheterna på de
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fyra kommunerna och involverar och styrs av politiker
i skilda nämnder.
Vi gör en blå översiktsplan. En plan som täcker de
fyra kommunernas vattenresurser ifrån strandkanten
och ut till Sveriges territorialgräns. Ytmässigt så är
vattenytan större än landytan sammanlagt i de fyra
kommunerna; detta bland annat på grund av stora
skärgårdsområden. Planen är tänkt att tas som ett
tillägg till de fyra kommunernas befintliga översiktsplaner.

TEMA KLIMAT & VATTEN

I norra Bohuslän planeras havet gemensamt av Strömstad, Tanum, Sotenäs och
Lysekils kommuner. Den mörkblå delen
planerar kommunerna gemensamt med
Havs- och vattenmyndigheten och den
ljusblå delen planeras av kommunerna
själva.

Havet är viktigt i Bohuslän. Både emotionellt och estetiskt men
även fysiskt och ekonomiskt. Alla har ett förhållande till havet.
Många badar dagligen under somrarna, merparten har båt eller
kajak. Fiskelägenas identitet är intimt förknippat med hav och
natur samt fisk och skaldjur. Historien och kulturen har havet
som bärande och förenande faktor.
ENGAGERA

Trots detta är det inte helt lätt att engagera människor i
framtagandet av en blå översiktsplan och blåa samhällsbyggnadsmål. Under sommaren 2014 har vi haft programhandlingen för den blå översiktsplanen ute på programsamråd.
Utöver utställning på kommunhusen och traditionella
programsamrådsmöten har vi drivit en mindre sommarkampanj i kustsamhällena under sommaren.
Vi har mött allmänhet inklusive helårsboende, delårsboende
och turister på publika tillställningar så som Lysekils musselfest,
Sotekanalens dag, Grebbestadkarnevalen, Räkans dag i Strömstad och dylika event. Det har varit roligt att möta allmänheten
och framförallt informera om den process som vi är inne i.
Människor är oroliga för havets hälsa, för fiskbestånden och för
plast i havet.
I diskussionerna med allmänheten är bristen på vetskap om
det svenska planeringssystemet slående. Vi har ett fantastiskt
demokratiskt system där alla kan vara med och påverka
detalj- och översiktsplaner för att forma vår gemensamma

framtid. Men många har inte hört talas om en översiktsplan.
Allmänheten tror att någon planerar och anar att det är
kommunen men är inte medvetna om att de själva oberoende
av om de är politiskt aktiva eller ej har möjlighet att påverka
planerna.
Det är svårt att få allmänheten att tycka till om de generella
dragen i en blå översiktsplan. Men vi tror att detta blir enklare
när det kommer ner till specifika områden och verksamheter
som berör enskilda intressen.
MARITIM NÄRINGSLIVSUTVECKLING

Vi arbetar parallellt med ett systerdokument till Blå ÖP, en
maritim näringslivsstrategi. Dessa dokument blir beroende av
varandra och drar upp riktlinjer för hur de fyra kommunerna
vill utveckla sina havsresurser. Tidigare har inte trycket på
resurser och ytor en bit ut till havs varit så stort. Detta tillsammans med att kunskapen att planera havet har varit begränsad
har lämnat havsytorna styvmoderligt behandlade i både
översiktsplaner och näringslivsstrategier.
I vårt arbete gräver vi på djupet inom fyra olika fokusområden: Marina livsmedel, Maritim turism och rekreation, Sjöfart
och Båtnäring samt Marin energi. Vi har genomfört rundabordssamtal och intervjuer med representanter för de olika
områdena och de inkluderade branscherna. Sedan kombineras
denna information med data och rapporter ifrån många olika
källor och analyseras utifrån lokala förutsättningar och
omvärldens trender.
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MER INFO:
Blå ÖP och Maritim
näringslivsutveckling
www.tillvaxtbohuslan.se
Havsplaner
www.havochvatten.se
VGR Maritim Strategi
www.vgregion.se/maritimutveckling
Blue growth
ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/

Sommar i Bohu

slän.

Branschernas framtida behov för att utvecklas står i fokus.
Vi identifierar samtidigt problem och hinder för verksamheterna
och för dessa vidare till berörda myndigheter nationellt eller
lokalt. Målet är att knåda fram en maritim näringslivsstrategi
som förenklar för skilda branscher att utvecklas här. Kopplat
till den blå ÖP:n så kommer vi ta fram ytor avsatta för vissa
typer av verksamheter. Strategin kommer att peka ut
riktningen som kommunerna vill att de maritima näringarna
lokalt skall utvecklas i. Detta för att visa på möjligheter för
framtida etableringar och samtidigt finna en väg som tillgodoser
skilda intressens behov samt undviker framtida krockar och
konfrontationer.
PROCESSER

Kommunerna har enligt plan- och bygglagen (1987) skyldighet
att planera sina mark- och vattenresurser. Baslinjen förbinder
de yttersta skären längs Sveriges kust. Kustdelen av våra
vattenresurser ut till baslinjen plus 1 sjömil planeras av våra
fyra kommuner gemensamt.
Området utanför baslinjen plus 1 sjömil planeras förutom av
kommunerna också av staten genom Hav och Vattenmyndigheten. I september 2014 trädde den lagändring (PBL och MB)
i kraft som reglerar dessa planers inneboende ansvar samt även
processen. Förordningen ger Havs- och Vattenmyndigheten
uppdraget att upprätta tre havsplaner runt Sveriges kust, en
för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottenviken.
Dessa planer inkluderar även svensk ekonomisk zon. Parallellt
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finns det ett EU-direktiv som ålägger medlemsstaterna att
upprätta havsplaner.
Det blir intressant att följa hur detta arbete kommer att
utvecklas och hur man kommer att skapa arbetssätt för att
förverkliga uppdraget med delaktighet ifrån kommuner och
kunskapsspridning i samband med havsplanearbetet. Både
den kommunala och den statliga planen kommer att vara
vägledande men den statliga kommer ha vissa möjligheter för
att begränsa vissa typer av verksamhet.
Inom näringslivsområdet så finns det ett klart tryck ifrån
EU att man vill utveckla de maritima näringarna. I strategin
Blue Growth driver man på utveckling inom främst sex
områden: akvakultur, kustturism, marin bioteknologi, marin
energi, sjöfart och marin geoprospektering. Utöver arbetet
med att driva på havsplanerna så försöker man få länderna att
samarbeta runt de marina frågorna samt driva på spridningen
och kunskapsinhämtningen ifrån marin forskning och
övervakning.
På regional nivå i Västra Götaland finns en tydlig maritim
strategi och samarbeten runt maritima kluster som vi i vårt
arbete har nytta av och bidrar till. En utmaning för oss är att
få ihop alla dessa processer, strategier, målsättningar och handlingsplaner på generell och branschspecifik nivå till något som
för vår konkreta lokala utveckling vidare.
Text och foto: Carl Dahlberg, samordnare Blå ÖP Tillväxt Norra Bohuslän
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Vi måste diskutera
vem som ska betala
Under augusti lamslogs Skåne av ett skyfall.
Trafiken stod still och källare vattenfylldes. Var
femte byggnad av de 800 fastigheter som ägs av
Malmö stad skadades i regnovädret.
Månaden innan hände det i Stockholm. Biltunnlar
översvämmades och pendeltåg ställdes in. Vid
T-banestationen Fridhemsplan fick en uppgång
stängas när gatbrunnarna inte förmådde svälja
regnvattnet. På
Södersjukhuset
påverkades
BB-avdelningen
och delar av akuten när tre våningsplan översvämmades.
”Årets skyfall kan kosta försäkringsbranschen
runt en miljard kronor – eller lika mycket som den
stora branden i Västmanland”, gick att läsa i DN
16/10 2014.
Underdimensionerade VA-nät, eftersatt underhåll, många hårdgjorda ytor kombinerat med
kraftigare och oftare förekommande skyfall är en
ekvation som bevisligen genererar stora kostnader
för boende, fastighetsägare, försäkringsbolag och
samhället i stort.
Björn Risinger, Generaldirektör på Havs- och
vattenmyndigheten, bekräftar att det finns ett stort

investeringsberg hos kommuner i form av bland
annat eftersatt underhåll och klimatanpassning.
– Den stora frågan är vem som ska betala. Den
frågan måste upp på bordet snart, sa han på
Elmiamässan i höstas.
Köpenhamn drabbades 2011 av kraftigt skyfall.
Som ett resultat av de enorma skadorna som
uppstod vill Köpenhamns kommun nu satsa över
åtta miljarder kronor
på cirka 300 projekt
för att klimatanpassa
staden, vilket
beräknas ta upp emot 20 år.
De senaste årens skyfall visar med tydlighet att
svenska kommuner måste följa Köpenhamns exempel och ta fram ambitiösa investeringsplaner för
klimatanpassning. Skadekostnaderna kommer att
öka och det är inte rimligt att enskilda, fastighetsägare och försäkringsbolag ska bära dessa kostnader. Fastighetsägarna instämmer i det Björn
Risinger säger – frågan om vem som ska ta notan
för klimatanpassning måste diskuteras. Fastighetsägarna är självfallet beredda att medverka i en
sådan diskussion.

”Årets skyfall kan kosta försäkringsbranschen runt en miljard kronor”

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige
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Chaudière Falls, Ottawa. Kanadas vattenrikedom är både en välsignelse och en utmaning. Ottawafloden är ett av landets mest reglerade vattendrag med över
50 privatägda dammar och generatorstationer.

Satsa 1 dollar, spara 4

– hårda siffror för mjuk infrastruktur

Skogsbränder, översvämningar, orkaner, isregn och personbilsstora sjunkhål i vägbanan. Hur hanterar
man infrastrukturen i ett land av katastrofer? Katastrofalt, tycker Adam Auer som är hållbarhetsdirektör
i Kanadas betongorganisation. I tidningen ReNew Canada beskriver han kanadensisk infrastruktur som
management-by-disaster (ungefär, katastrofdrivet driftsunderhåll) och i skriande behov av nya ISO 55 000.
Utmaningen är ju stor nog redan från början. Kanadas
sträckning över breddgrader motsvarar distansen Grönland
till Italien. Landet rymmer allt från permafrost, prärier,
massiva bergskedjor, regnskog, atlantstormar, våtmarker och
temperaturskillnader mellan minus 50 och plus 40. I denna
miljö ska system av el, vatten, avlopp och vägar som ofta är
över 60 år, hantera en användning som är flera gånger högre
än de designats för, kraftigt förändrade vädermönster och sen
kopplas samman med nya system för tusentals fler hushåll.
ALLA FÖRLORAR PÅ DÅLIG INFRASTRUKTUR

Den här härvan hanteras av en tungrodd organisation med
vattentäta skott. Den federala myndigheten bestämmer
storleken på provinsernas infrastrukturbidrag, provinsmyndigheterna fattar politiska beslut om vilka satsningar som ska
göras och kommunerna ska utföra det hela praktiskt. Kommunikationen i motsatt riktning har varit bristfällig. Kommunernas drift- och underhållsavdelningar ansvarar för 95 procent av
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systemet men saknar helt inflytande på investeringsprocessen.
Enligt Adam Auer kör man helt enkelt på tills hela systemet
går sönder och måste bytas ut akut. Det är ett enormt slöseri.
Detta håller förstås inte längre. I Quebec bildades Ouranos,
det regionala konsortiet för klimatologi och anpassning till
klimatförändring, för att hitta tvärvetenskapliga lösningar på
problem som är enorma hot mot våra samhällen. Ouranos
beräknar att 70 procent av Montreals BNP är beroende av
stadens infrastruktur och näringslivet vill ha bättre förutsättningar för sina investeringar. År 2013 var Kanadas dyraste år
för väderrelaterade försäkringskrav och de största posterna
berodde på översvämningar. I Calgary ledde det till att försäkringsbolagen inte längre försäkrar nybyggnation vid vatten.
I Kanada startade nätverket för fysisk tillgångsvärdering
(CNAM), i samma veva som brittiska institutet för standardisering (BIS) publicerade PAS 55, ursprunget till det som idag
vidgats till ISO 55 000. Efter 10 år av lobbying har CNAM
nu fått gehör på myndighetsnivå. Från och med 2012 måste
alla kommuner lämna in en AMP (Asset Management Plan),
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Översvämningarna har bidragit till de största kostnaderna
i Kanada på sistone och dessa kommer bara öka i takt med
klimatförändringen. Så istället för att investera i barriärer som
kan hålla i 100 eller 500 år, behöver man se på vattnets väg
från regn till vattendrag. Översvämningar i städerna har
förvärrats av att man dels tagit bort naturliga vattenvägar,
dels byggt på mark som översvämmas med jämna mellanrum.
Centrala Calgary ligger bara knappt en meter ovanför vattenytan mellan två floder, nedströms från Klippiga bergens
snötäckta toppar. Toronto är en stad byggd längs raviner som
går från Huronsjön till Ontariosjön. När staden började växa
på slutet av 1800-talet kallades den för Muddy York (York var
ursprungsnamnet på Toronto) på grund av alla våtmarker och
öppna vattendrag. Eftersom vattendragen användes som
soptippar täcktes de över för att förhindra sjukdomar men
samtidigt tog man bort naturliga vattenvägar. Att öppna dessa
igen, så kallad daylighting, är svårt i innerstan men än så länge
möjligt i förorterna.
TRYCKET MÅSTE FÖRDELAS

Avsaknaden av naturliga vattenvägar förvärras av att all
bebyggd yta anläggs med material som inte tillåter genomrinning. Nu försöker man uppmuntra husägare att inte använda
asfalt och sten i garageuppfarter och trädgårdar, och att
för att få del av den federala infrastrukturbudgeten. Nu kan de anlägga gröna tak och parker.
som dagligen arbetar med infrastrukturen få verktyg för att
Att dika ut våtmarker, räta ut meandrande vattenvägar
värdera tillgångar, beräkna livstid utifrån rådande användning och bygga avledningsvägar vars enda syfte är att transportera
och avgöra vilka samarbeten som kan behövas. Det innebär
vattnet så snabbt som möjligt från A till Ö, ökar trycket vid
förvisso merjobb men också inflytande, effektivisering, samarbete
enstaka punkter istället för att fördela det. Bioswales, anlagda
och rätt sorts besparingar. I Ottawa har man genomfört ett
vattenuppsamlingar med sten och växter, saktar istället både
samarbetsprojekt under sommaren för att renovera vatten och
ned vattenhastigheten och hanterar avfällningar längs vägen.
avlopp. Bristerna i det tidigare systemet skapade stora sjunkhål i
En avkastning på 10–100 gånger, enligt Adam Auer.
vägbanorna och påverkade inte bara VA utan även markanläggPå Vancouver Island har man analyserat väderdata och
ning, el, vägunderhåll och Ottawas nya pendeltågslinje.
kommit fram till att den projicerade vattenhöjningen till 2080
Ett helhetsperspektiv på infrastrukturen, omsatt i siffror, kan skulle kunna hanteras till 95 procent med hjälp av återställda
visa vad investeringarna ger i framtida avkastning. I Kanada
våtmarker. Liknande förslag har tagits fram för New York, en
satsas just nu en historisk summa på infrastrukturförbättringar av världens mest utsatta städer för vattenhöjning skapad av
men katastrofexperter bedömer att det bara är en tredjedel av
klimatförändringen. På Museum of Modern Art i New York
vad som krävs för ett hållbart system. Det kanadensiska
presenterade flera arkitektbyråer förslag på hur man kan
samarbetsorganet för miljö och ekonomi (NRTEE) beräknar
hantera klimatförändring, allt från ett system av öar runt
att klimatförändringen kommer att kosta 1 procent av BNP,
kanterna av Manhattan, till underjordiska tunnlar för att
eller cirka 5 miljarder Cad, årligen 2020. Enbart 2013 års
transportera bort vattnet (se bland annat BIG Architects).
översvämning av olje-, och gasstaden Calgary kostade 6
Vi vet att vi inte kan bygga bort klimatförändringen, men vi
miljarder Cad. Kostnaderna kommer att öka till cirka 43
kan bygga för den och spara pengar i längden. ISO 55 000
miljarder Cad/år 2050.
ger alla inblandade en viktig plattform för att vi ska kunna
Men med rätt bakgrundsdata och långsiktiga beslut kan
bedöma vad vi har och vad som behövs.
man använda pengarna bättre och/eller visa varför det lönar sig
Text och foto: Anna Larsson Berke
bättre att satsa mer. För varje investerad dollar i klimatanpassad
infrastruktur sparar man fyra dollar i framtida kostnader.
Rörrestaurering i östra Ottawa. Vattenrörsrestaureringen i östra Ottawa
säkrar inte bara vattenleverans utan förhindrar läckage som orsakat
strömavbrott, avloppsproblem och sjunkhål i vägbanorna.

HÅRDA SIFFROR FÖR MJUK INFRASTRUKTUR

Extrema väderhändelser är ofta dödsstöten för svaga infrastruktursystem men hållbar infrastruktur kan till och med bidra till
en dämpning av klimatförändringens effekter. Även om ISO 55
000 inte beskriver hur man ska optimera infrastrukturtillgångarna, så uppmuntrar tillgångsvärdering till ett helhetsperspektiv där siffror för olika alternativ kan jämföras på lika villkor.

Regndränkt vägbana. Naturliga översvämningar i Kanada förvärras av
alltmer frekventa extrema oväder, en föråldrad och underdimensionerad
infrastruktur och inte minst urbaniseringen.
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Ny teknik för renare vatten
I en värld där befolkningen ökar, ökar även belastningen på miljön. Många platser på jorden har inte
tillgång till rent dricksvatten eller tillräcklig kapacitet för att ta hand om och rena avloppsvattnet. I det
avseendet är vi i denna del av världen lyckligt lottade. Vi har gott om vatten och i Sverige är 90 procent
av befolkningen kopplade till ett reningsverk. Men trots det står även vi inför stora utmaningar.
Befolkningen kring Östersjön ökar även den. Och med en
ökande befolkning så ökar mängden föroreningar som
samhället tillför miljön. Samtidigt som vi fortsätter att smutsa
ner vårt hav så får vi även hantera historiska synder, vilket har
lett till att Östersjön tampas med övergödning och problem
med miljögifter. De näringsämnen och gifter som tillförs
vattnet kommer från mänskliga aktiviteter och leds ut i havet.
Som ett skydd för vårt vatten finns reningsverken som kan
rena bort stora delar av de ämnen som kommer med avloppsvattnet, men tyvärr långt ifrån alla.
In till avloppsverket kommer inte bara urin och avföring
utan allt som spolas ner i avloppet eller kommer med dagvattnet. Exempelvis kommer läkemedel, både det som slängs och
det som passerar kroppen och kommer ut med urin. Även
kemikalier, från hushåll och industrier, samt metaller, till
exempel nickel från fordonstvättar och kadmium från gul
målarfärg kommer till avloppsverket. Detta är alla ämnen som
dagens reningsverk inte kan rena bort utan som passerar
verken ut i våra hav. En annan förorening som till stor del
passerar avloppsreningsverken är så kallat mikroskräp.
Mikroskräp är små partiklar av plast, textil och annat avfall.
Det som tillförs våra hav från mänskliga aktiviteter får
konsekvenser för miljön. Mikroskräpet har till exempel samma
storlek som växt- och djurplankton och äts av djuren i havet.
Dessa partiklar kan sedan sätta sig i gälarna på fiskar och kan
dessutom göra att havsdjuren får i sig olika miljögifter. Rester
från värktabletter, antiinflammatoriska medel och hormoner
tas upp av djur och växter och kan påverka hur de andas och
äter. Även lugnande medel som släpps ut har visat sig göra
fiskar glupskare och mer våghalsiga. Sådana förändringar i
beteende kan i slutändan förändra hela balansen i våra hav.
Om vi vill kunna fortsätta bada, fiska och vistas i våra hav så
måste insatser sättas in. Myndigheter gör det genom hårdare
krav på reningsverk och jordbruk, och invånare genom att inte
spola ner saker i toaletten som inte hör dit. Det är viktigt att
tänka på att det inte är reningsverken som förorenar vattnet,
utan samhället. Utan reningsverkens beskydd skulle våra
vatten inte alls må bra idag. Reningsverken kan bli ännu bättre
på att skydda vattnet och jobbar ständigt med förbättring.
NYA KRAV

Många av Sveriges reningsverk byggdes för att rena bort
organiska ämnen samt fosfor. Med tiden har nya krav
tillkommit. Numera renar de flesta stora verk även bort kväve
och renar bort samtliga ämnen till en mycket högre renings-
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grad än tidigare. När vi nu ställs inför nya utmaningar så
måste många verk byggas om eller byggas ut då de har nått sin
maximala kapacitet.
Hårdare reningskrav kommer både från EU-nivå och nationell
nivå. Från EU kommer Vattendirektivet och Marina direktivet
som säger att senast år 2021 ska god ekologisk status uppnås i
grundvatten, ytvatten, kustvatten och i det öppna havet.
2007 beslutade Östersjöländernas miljöministrar och
EU- kommissionen, inom ramen för HELCOM, om en
gemensam åtgärdsplan, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Planen
gäller för Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt. Planen
innehåller fyra delmål; Östersjön opåverkad av övergödning,
liv i Östersjön opåverkad av farliga ämnen, en gynnsam
bevarandestatus av Östersjöns biologiska mångfald och
miljövänlig sjöfart i Östersjön. För övergödning är det
övergripande målet inom BSAP att uppnå ett Östersjön på
1950-talets nivå.
VÄXANDE REGION

Stockholmsregionen är i en utvecklingsfas som innebär en
befolkningsökning på 1,5 procent per år. Det ställer stora krav
på ökat byggande, att infrastrukturen fungerar, att tillgången
på rent vatten säkras över tid och inte minst att det vatten som
skall släppas tillbaka till naturen är så rent att skärgården och
Östersjön kan uppnå god ekologisk status. När både naturen
och kommande generationer ställer högre krav på bättre rening
av avloppsvattnet måste Stockholmregionens reningsverk
utvecklas för att kunna möta dessa krav.
Syvab driver Himmerfjärdsverket som tar emot vatten från
drygt 306 000 personer, från sex kommuner som ligger sydväst
om Stockholm. Detta vatten renas från organiska ämnen,
kväve, fosfor och den största delen av sjukdomsframkallande
organismer innan det släpps ut i recipienten Himmerfjärden.
Himmerfjärden är en vik i Östersjön som började studeras
redan innan verket byggdes. Ansvariga för forskningen var
Stockholms Universitets marina fältstation, Askölaboratoriet i
Trosa skärgård. Fjärden har sedan studerats ingående under
hela tiden som reningsverket haft den som recipient.
Forskningen som pågått har till exempel påvisat att långtgående kväverening har en positiv effekt på vattnet i Himmerfjärden. Trots effektiv rening av näringsämnen vid Himmerfjärdsverket är recipienten känslig och uppfyller inte god ekologisk
status. Reningskraven har därför skärpts vid flera tillfällen och
nu väntar ytterligare en skärpning för att i bästa mån skydda
vårt vatten.
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Himmerfjärdsverkets bassängblock.
Villkor 2012

Gällande villkor

Föreslagna villkor

Kväve (Tot-N) (mg/l)

10

8

6

Fosfor (Tot-P) (mg/l)

0,5

0,4

0,2

BOD7 (mg/l)

8

8

5

NY TEKNIK FÖR NYA KRAV

Stockholmsregionen står inför stora förändringar med
avseende på avloppshantering. Både Stockholm Vatten och
Syvab planerar för stora investeringar och gemensamt för de
båda projekten är teknikvalet. Henriksdalsverket (Stockholm
Vatten) och Himmerfjärdsverket (Syvab) planerar båda att
bygga om för en MBR-process där MBR står för Membran
Bioreaktor.
Det är de nya reningskraven som varit drivande för valet av
den framtida tekniken. Tekniken är känd och har funnits i
drift i drygt tio år, men det har fram till nu varit en för
kostsam investering för svenska avloppsreningsverk. Att
MBR-tekniken nu kan konkurrera med traditionell reningsteknik beror på att fler leverantörer kommit in på marknaden
samtidigt som tillverkningen av membran blivit billigare.
I en MBR-process så fungerar membranet som en fysisk
barriär för suspenderat material, vilket betyder att utgående
vatten blir partikelfritt. Membranen placeras i det aktiva
slammet där den biologiska kvävereningen och sedan filtreringen sker. För Himmerfjärdsverket betyder det att membranet kan ersätta dagens sedimenteringsbassänger, skivdiskfilter
och sandfilter. Genom att utnyttja befintlig infrastruktur och
bygga om dagens sedimentering till bioreaktor utökas volymen
till tredubbel storlek, utan att man behöver bygga ut. Då
MBR-tekniken dessutom kan hantera högre slamhalter erhålls
en cirka tio gånger högre biologisk kapacitet på reningsverket
inom befintliga volymer. Detta betyder att Himmerfjärdsverket kan rena mer vatten till en högre reningsgrad och möjliggör påkoppling av fler kommuner till reningsverket. Detta
bidrar i sin tur till att skydda mer vatten, till exempel Mälaren
som är vattentäkt för Stockholmsregionen.
RENINGSVERKET FÖR KOMMANDE GENERATIONER

Vid en jämförelse med nuvarande verk kan det nya Himmerfjärdsverket förväntas förbättra miljömålsuppfyllelsen när det
gäller fem miljömål.

• Begränsad klimatpåverkan med etappmål
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Giftfri miljö
Himmerfjärdsverket planeras att byggas om för att klara en
utökad belastning av 100 000 personekvivalenter samt för att
klara hårdare reningskrav. Trots det beräknas energiförbrukningen att bli densamma som för dagens anläggning. Anledningen är att sex befintliga reningssteg kan tas ur drift och
att metanolförbrukningen kan minskas avsevärt då processen
förändras. Metanol används som substrat (näring för bakterierna)
i den biologiska kvävereningen.
Det nya Himmerfjärdsverket förväntas leda till minskade
växthusgasutsläpp med 5 300 ton CO2 ekvivalenter per år.
Relativt nuvarande anläggning handlar det om en reduktion av
växthusgasutsläppen med 1 000 ton CO2 per år. Minskad
metanolanvändning är även här huvudorsak till lägre utsläpp.
Det är de nya reningskraven som har varit drivande i Syvabs
teknikval. Att det utgående vattnet blir partikelfritt får ytterligare
positiva konsekvenser, som förbättrad badvattenkvalitet, stor
reduktion av mikroskräp i utgående vatten jämfört med
traditionella verk och inte minst ökad möjlighet till rening av
läkemedelsrester. Rening av läkemedelsrester är något som det
med stor sannolikhet kommer ställas krav på inom en snar
framtid. Försök med både aktivt kol och ozon har utförts med
goda resultat på Himmerfjärdsverket. Därför känner sig Syvab
trygga i kunskapen om hur detta ska kunna tacklas i framtiden.
Syvabs ambition är inte att följa utvecklingen utan att leda
den. Att värna vårt vatten tar vi på största allvar. För att klara
våra framtida utmaningar måste vi rena vattnet till helt nya
kravnivåer och tänka långsiktigt med den bästa tillgängliga
reningstekniken för ögonen och samtidigt som vi tar hänsyn
till totalekonomin. För att lyfta blicken samarbetar vi med
myndigheter, universitet, företag och kollegor i branschen, för
att få tankar, tips och idéer på hur vi kan utvecklas ytterligare.
Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling med ett levande
hav för kommande generationer.
Text: Marie Berg, processingenjör Syvab. Foto: Syvab
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Hållbara hav
jobbar för att
rädda Östersjön

Briggen Tre Kronor af Stockholm symboliserar Initiativet Hållbara Havs miljöarbete.
18
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Initiativet Hållbara Hav sätter fokus på Östersjön – ett
av världens mest förorenade hav. Media rapporterar
bland annat om övergödning, döda havsbottnar,
algblomning och påverkat fågel samt fiskebestånd.
Östersjöns känsliga ekosystem behöver hjälp.
Runt Östersjön delar 9 länder och 15 storstäder på en 8 000
kilometer lång kuststräcka. Havsmiljön påverkas av närmare 85
miljoner människor. Tillsammans släpper vi dagligen ifrån oss
stora mängder avfall och föroreningar i form av närsalter (kväve
och fosfor), plaster, kemikalier, läkemedel, tungmetaller och annat
som påverkar miljön. En stor del hamnar i Östersjön och med den
låga vattenomsättningen blir gifterna kvar länge.
Östersjön är ett innanhav där salt vatten från Västerhavet
blandas med sött vatten från floder och älvar. Det bräckta vattnet
har en lägre salthalt vilket gör att bara ett fåtal djurarter klarar att
leva här. Vattenomsättningen är låg och det tar närmare 40 år
innan färskt vatten har fyllts på. Därför är Östersjöns ekosystem
extra känsligt.
Lyckligtvis är naturen så beskaffad att de flesta ekosystem har
förmågan att återhämta sig – bara man slutar att förstöra dem i
tid! Fortfarande finns tid att rädda Östersjön men det är många
åtgärder som måste genomföras och det krävs att flera goda krafter
samarbetar för att få dessa till stånd.
TILLSAMMANS KAN VI RÄDDA ÖSTERSJÖN

Initiativet Hållbara Hav startades 2011 med syftet att rikta fokus
på problem och möjligheter omkring Östersjön. Hållbara Hav
samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga
och miljöorganisationer för att arbeta med insatser som bidrar till
ett renare Östersjön och med visionen om en frisk och levande
Östersjö samt en hållbar tillväxt i regionen.
Initiativet Hållbara Hav är en samlande kraft för alla intressenter som vill arbeta för Östersjöns bästa. Det är det enda initiativet
som tar vara på allt positivt som görs för Östersjön och som samlar
myndigheter, forskare, NGOs och näringsliv runt samma bord.
Organisationen driver opinion och sprider kunskap om situationen i Östersjön och vad som behöver göras. Målet är att påverka
såväl privatpersoner som beslutsfattare att ta de rätta besluten för
att rädda Östersjön.

Briggen Tre Kronor används som skol- och forskningsskepp.
Under seglingarna på Östersjön tas vattenprover.
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BRIGGEN TRE KRONOR – I FORSKNINGENS TJÄNST

Segelfartyget briggen Tre Kronor af Stockholm är symbol för
Hållbara Havs miljöarbete och skeppet fungerar samtidigt som
forsknings och skolfartyg. Under seglingarna runt Östersjön
tas varje år vattenprover i syfte att söka rester av bland annat
läkemedel. Provtagningarna sker i samarbete med forskarna
inom ITM på Stockholms universitet, Umeå universitet, KTH
och forskningsprogrammet Mistra/Pharma. Provtagningen har
genomförts dels kustnära i de hamnar Briggen besökt för
seminarier och med en miljöutställning men även mitt ute på
öppet hav. Analysen avser ett hundratal läkemedelsrester och
24 läkemedel uppmättes i minst ett prov under 2013. Topp tre
bland läkemedelsrester i proverna var Karbamazepin (epilepsi)
100 procent, Orfenadrin (lugnande) 69 procent och Flekainid
(hjärt/kärl) 39 procent. Man kan på detta sätt, på ett ungefär,
se hur vi mår på olika platser runt Östersjön. Doserna är
förhållandevis låga men läkemedel påverkar inte bara oss
människor. Forskarna har visat film från försök där man
exponerat abborrar för lugnande läkemedel. Abborrarna
utsattes för en högre dos läkemedel än de som hittades i havet.
Effekten blev att abborren visade upp en lugn, harmonisk och
samtidigt djärvare sida vilket medförde att fisken åt mer och
växte till sig snabbare men det medförde samtidigt att den blev
mer riskbenägen vilket innebär större exponering för rovfiskar.
Intresset för vattenprovtagningarna är stort, både i Sverige och
internationellt. Resultaten är bland annat publicerade på
Hållbara Havs hemsida www.hallbarahav.nu.
PILOTPROJEKT MOT ÖVERGÖDNING AV ÖSTERSJÖN

I höst startade ett nytt projekt för att minska övergödningen i
Östersjön. Öster om Oxelösund testas en ny metod av
Teknikmarknad (en organisation med rötter från KTH) som
innebär att stora volymer organiskt sediment, som annars
skapar ytterligare problem genom att bidra till utbredningen av
syrefria bottnar, pumpas upp från Östersjön. Idén är att ta upp
växtnäring där den gör skada och istället omvandla den till
nytta för samhället och för jordbruket. Bottensedimentet förs i
land där man planerar att utvinna både biogas till drivmedel
och närsalter till gödning. Att ta tillvara stora mängder av

växtnäring (fosfor), ger många fördelar ur ett globalt perspektiv. Fosfor är en ändlig resurs som saknar en naturlig kretsloppsväg och en stor del av den fosfor vi använder hamnar
slutligen på en sjöbotten, enligt Bengt Simonsson, projektledare inom Teknikmarknad. För att klara livsmedelsförsörjningen
för framtida generationer, studeras hur vi på ett hållbart sätt
kan återföra fosfor från sjöbotten till livsmedelsproduktionen,
samtidigt som övergödningen i Östersjön minskas. Koldioxid
och metan, som också bidrar till växthuseffekten, bildas då det
färska sedimentet bryts ner på sjöbotten och ur detta kan man
med metoden även utvinna biogas. Idag importeras cirka 10
000 ton fosfor i form av konstgödsel - varje år. Om näringen
på botten återvinns och används istället för importerat
konstgödsel skulle ett kretslopp skapas och vi slipper importera
samtidigt som vi minskar övergödningen.
Det är den svenskfinska BSAP-fonden tillsammans med
Havs- och vattenmyndigheten som finansierar försöken.
Projektet involverar en rad offentliga organisationer, vilka
samlades i Oxelösund ombord på briggen Tre Kronor den 9
oktober. Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor af
Stockholm har medverkat som logementsfartyg för de forskare
som ingår i projektet samtidigt som hon deltog i de förberedande karteringarna av havsbottnen. Bland deltagande
organisationer fanns även Länsstyrelsen i Östergötland,
Linköpings kommun, SLU, LRF, Miljödepartementet, Havsoch vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Vinnova,
Jordbruksverket, med flera. Arbetet sker utifrån direktiv från
Helcom (Baltic Marine Environment Protection Commission)
och den slutliga metoden samt vilken teknik man ska gå vidare
med kommer även att utvärderas av dem.
INITIATIVET HÅLLBARA HAVS MILJÖUTSTÄLLNING

Genom en mobil- och en digital utställning (översatt till 7
språk) har Hållbara Hav hittat en effektiv metod att nå ut till
allmänheten. Årligen besöks cirka 6 länder och cirka 25 städer.
Under 2014 har tyngdpunkten lagts på Sveriges kustnära
kommuner samt Finland, Polen, Tyskland, Lettland och
Ryssland. Den mobila miljöutställningen är framtagen i
samarbete med forskare vid Stockholms universitet ITM
(Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap) och visar på

Under hela seglingsperioden seglar ungdomar med Tre Kronor för att lära sig mer om och få en ökad förståelse för Östersjön.
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Många har nåtts av Initiativet Hållbara Havs information vid strandhugg under seglingarna.

kemikalier, plaster och läkemedel samt hur vår vardagliga
användning av dem påverkar Östersjön. Under juli–oktober
har utställningen varit på turné till kustnära kommuner i södra
och norra Sverige, tillsammans med briggen Tre Kronor af
Stockholm. Syftet är att på ett enkelt sätt hjälpa den enskilda
individen i de dagliga valen samt visa på sambanden. Målet är
att öka medvetenheten kring miljöfrågorna i allmänhet och
Östersjöns situation i synnerhet samtidigt som de senaste
forskningsrönen och information om lagar och regler på
området förs ut.
SAMARBETE MED SVERIGES KOMMUNER

I varje hamn som Hållbara hav och briggen Tre Kronor angör
söker man samarbete med kommunen, lokala organisationer
och näringslivet för att skapa fokus på Östersjöns utsatta läge
under några dagar. Hållbara Hav vill på ett positivt sätt visa på
Östersjöns alla möjligheter för rekreation, naturliv, fiske,
transporter, men också visa på att allt kan gå förlorat om vi
inte börjar ta hand om vårt innanhav omgående.
Den viktigaste partnern för ett lyckat besök är kommunen.
Oftast sker samarbete med ansvariga inom kommunens
ledning och tillsammans utformas ett program för dagarna. I
kommuner där Hållbara Hav har fått igång samarbeten har
det blivit succéartade besök. Hållbara Hav involverar skola,
turism, näringsliv och fungerar som presentatör för kommunens egna miljöprojekt. Det anordnas till exempel regionala
seminarier, miljöutställningen och öppet skepp visas utan
kostnad. Allt skall vara fritt för kommuninnevånare. Finansiering av besöken sker genom att kommunen/näringsliv/
organisationer bokar seglingar, seminarier och om så önskas
exponeringsyta i samband med miljöutställningen. Varje besök
skräddarsys. Publika och bokade visningar av utställningen

samt dags- och kvällsseglingar med briggen sker på plats under
vistelsen.
I samband med besöket finns möjlighet för kommunen att
till exempel lyfta miljöprojekt, skapa seminarier och/eller bjuda
in till segling med briggen Tre Kronor.
Hållbara Havs tema de kommande två åren är kemikalier,
läkemedel samt plast och hur dessa produkter påverkar
Östersjön. Vi har tagit till vår uppgift att informera så många
som möjligt av de 85 miljoner människor som bor i Östersjöns
tillrinningsområde. Det årliga Hållbara Hav seminariet hölls i
år den 10 september, direktsändes i SVT och finns att se på
SVT Play och på www.hallbarahav.nu.
Text: Christina Thimrén Andrews, projektledare Initiativet Hållbara Hav/
Briggen Tre Kronor Foto: Per Björkdahl

FAKTA HÅLLBARA HAV
Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden,
näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för
Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.
Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt
och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter.
Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår,
och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta
insatser för Östersjöns framtid.
I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och
hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil
miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel
och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen
Kolskjulet på Kastellholmen.
Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs
våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i
slutet av sommaren på Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu
SAMARBETA MED HÅLLBARA HAV
Arbetar ni med frågor som rör hållbarhet och Östersjöns framtid?
Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa varandra!
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Norrköping
växer centralt
vid vattnet
Med attraktivt läge vid vattnet och på gångavstånd till dagens och morgondagens resecentrum växer
en ny del av innerstaden fram i Norrköping. Det är den Inre hamnen som inom ett par år ska förvandlas från småindustrier och hamnverksamhet till en del av staden med en blandning av bostäder i olika
former, service, handel, arbetsplatser och restauranger.
Ostlänken, den nya järnvägen för snabbtåg till Stockholm,
innebär att Norrköping blir en del av en mycket större region.
– Inom 25 minuters resa når man 440 000 människor. Det
innebär en helt ny marknad för tjänsteföretag som är i behov
av kvalificerad arbetskraft och ett ökat utbud av till exempel
kulturaktiviteter för människorna i regionen, säger Fredrik
Wallin som är projektledare för Inre hamnen.
Inre hamnen ska fånga upp möjligheten till regionförstoring
och tillväxt som Ostlänken innebär. Målbilden är att hela
Området ska vara utbyggt till trafikstarten för Ostlänken 2028.
– När restiden till Stockholm inte blir längre än vad den är
idag inom Stockholmsregionen öppnas dörrar att kunna bo i
Inre hamnen och arbeta i Stockholm.
Men att bygga en ny stadsdel innebär förstås inte bara
möjligheter utan även utmaningar.
– Den största utmaningen vi står inför är hur vi ska hantera
ökade regnmängder och havsnivåhöjningen. Inre hamnen
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ligger vid mynningen till Bråviken och är därför extra utsatt,
berättar Fredrik.
LÅNGSIKTIG PLANERING

Planeringen utgår ifrån en horisont på 150 år. Här sker en
samplanering med området för det nya resecentrumet och
stadsutvecklingen i Butängen som angränsar till Inre hamnen.
Höjdsättning på allmän plats, gator, kajer och kvarter blir en
nyckelfråga.
– Jag tror även att vi behöver planlägga så att bottenvåningarna skulle kunna tåla översvämningar vid extrema situationer.
Dagvattnet är tänkt att hanteras primärt i ledningar som ska
anpassas för att det ska vara omöjligt för smutsigt vatten att ta
sig in i ledningarna. Även utformningen av gator behöver göra
det möjligt att leda bort vatten.
Ett attraktivt inslag i Inre hamnen blir de nya kanalerna
som ska leta sig in i området från Strömmen. Kanalerna har

TEMA KLIMAT & VATTEN

￼ Den planerade småbåtshamnen (som ingår i första etappen) i Inre hamnen.
I bakgrunden syns del av ny bebyggelse och Strömmen.

primärt ett rekreationssyfte men bidrar även till att hantera
dagvattnet.
– Det är inte bara Inre hamnen som skulle drabbas hårt
vid höga vattenflöden i framtiden, en stor del av Norrköpings
innerstad skulle också drabbas. Så en lösning med en sluss,
lik den Göteborg utreder kan även bli aktuellt i Norrköping.

vatten och befintliga byggnader för att kartlägga situationen.
– Vi känner att vi kar koll på läget och kommer att hantera
föroreningarna vart eftersom kvarteren byggs ut. Det vi gör
nu är att ta fram en arbetsbok med kartläggning och hur
föroreningarna ska tas om hand.

3D-TEKNIK SOM STÖD I PROCESSEN

I augusti i år antogs planprogrammet för Inre hamnen. Under
hösten har även arbetet med den första detaljplanen påbörjats.
Det som närmast kommer att ske är att kommunen går ut och
söker intressenter som vill vara med och utveckla den första
etappen.
– Vi hade i våras en seminarieserie ihop med bygg- och
fastighetsbranschen där vi diskuterade attraktivitet, hållbarhet
och ekonomi. Ett önskemål som framkom då var att byggarna
gärna ville vara med tidigt i processen för att kunna påverka
slutmålet, något som vi tagit fasta på i det fortsatta arbetet.
Kring årsskiftet kommer intresserade att kunna anmäla och
kvalificera sig till en byggherregrupp som tillsammans med
kommunen ska arbeta fram den första detaljplanen. De byggherrar som deltar i byggherregruppen är garanterade att kunna
utveckla ett eller flera projekt i Inre hamnen. Kommunen

BYGGHERRESAMVERKAN I TIDIGT SKEDE

Norrköpings kommun deltar i ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att utveckla möjligheten att se markföroreningar i 3D.
– Med hjälp av 3D-modellerna kan vi se hur markföroreningarna är utspridda under marken, men också hur föroreningarna påverkas vid olika vattennivåer och flöden, berättar
Fredrik.
Föroreningssituationen i Inre hamnen är också en utmaning
för kommunen.
– Det har funnits ett gammalt gasverk här, marken där är
en av Östergötlands mest förorenade platser. Oavsett om vi
skulle exploatera Inre hamnen eller inte hade vi behövt göra
något åt området. I övrigt sticker inte Inre hamnen ut som
mer förorenat än något annat exploateringsområde.
Grundliga undersökningar har gjorts av både mark, grund-
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Med hjälp av 3D-modellerna kan vi se
hur föroreningarna påverkas vid olika
vattennivåer och flöden

Kanal in i området Inre hamnen.

kommer att sätta ett genomsnittligt riktpris för byggrätterna,
det är sedan upp till aktörerna att fördela vem som bebygger
vilket kvarter och fördela priset för de olika lägena.
– Detta är ett nytt grepp för oss i Norrköping, vi har sneglat
på projekten Sala backe i Uppsala och Norra Älvstranden i
Göteborg som vi tycker lyckats bra.
STADSPLAN SOM ÄR RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖ

Stadsdelen Saltängen, där Inre hamnen ligger, har varit
bebyggd sedan 1600-talet. Områdets karaktär har förändrats
många gånger genom åren. Men den ursprungliga stadsplanen,
med det klassiska rutnätsmönstret, har kvarstått.
– När vi utformat området har vi givetvis behållit den
gamla stadsplanen i grunden, som faktiskt är riksintresse för
kulturmiljö. Inre hamnen ska kännas som en kontinuerlig
del av innerstaden. Däremot kanske det kan bli andra
utformningar på kvarteren än de klassiska stora slutna kvarten
som dominerar innerstaden idag.
HÅLLBARHET MED NYA GREPP

Inre hamnen var ett av pilotprojekten för att testa den svenska
varianten av certifieringssystemet BREEAM för stadsdelar.
Nu har Swedish Green Building Council lagt ner projektet,
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då det visade sig att de svenska förhållandena inte passade den
engelska modellen.
– Att vi inte längre kan använda BREEAM som stöd i vårt
hållbarhetsarbete gör att vi snabbt fått tänka om. Hållbarhet
är fortfarande väldigt viktigt för oss. Vi tänkte nu istället
prova en ny modell där byggherrarna själva står i centrum.
Tanken är att byggherrarna som deltar i samverkansgruppen
själva ska bestämma vad de tycker är viktigast att satsa på
inom hållbarhetsområdet. Kommunen kan också ställa krav
genom till exempel parkeringsnormen.
– Jag tror att vi får bäst genomslag om byggherrarna själva
får vara aktiva med att driva arbetet, annars är risken stor att
kommunen ställer krav som man sedan måste tulla på och så
blir det ingenting av det i slutändan.
Text: Kristin Blomgren, kommunikationsstrateg Norrköpings kommun
Illustration: Johan Ahlström

FAKTA
OMRÅDETS STORLEK:
Totalt drygt 20 hektar stort område, varav cirka 11 hektar är kvartersmark.
ANTAL MÖJLIGA NYA BOENDE:
Omkring 4 000 när hela området är utbyggt
BYGGSTART:
2017 för etapp 1

TEMA KLIMAT & VATTEN

Tammerfors
bygger bort
trängseln

Tunnelbyggare, Sakari Eloranta, vid
Tammerforstunnelns norra öppning. Han
medger att boendetrivseln är temporärt
begränsad i husen strax ovanför tunneln på
grund av sprängningar.
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Byggboom i Tammerfors
En rekordsnabbt växande stad med centrum på en smal landtunga mellan två stora sjöar skulle förmodligen ge många sömnlösa nätter för de flesta som har ansvaret för stadsplaneringen i denna stad.
Stämningen på stadsbyggnadskontoret i Finlands tredje största stad, Tammerfors, med 220 000 invånare
kännetecknas dock av framåtriktad optimism. Man kan nästan tala om en eufori inför en i högsta grad
intressant utmaning.
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– Vi tvingas att lösa en uppsjö av
nya problem, som vi tidigare inte
har konfronterats med, men vi är
beredda att anta dessa utmaningar.
Tammerfors är en av de tre mest
snabbt växande regionerna i
Finland. Belastningen på
gatunätet måste minska. Vi
behöver en snabbspårväg, nya
attraktiva bostäder och moderna offentliga byggnader. Alla
dessa uppgifter utgör en positiv drivande kraft, förklarar
stadsbyggnadschefen, Milka Tietäväinen.
Tammerfors är också det mest lockande alternativet för folk
med planer på att byta hemort, visar en enkät som det finländska
forskningsinstitutet Taloustutkimus genomförde nyligen. Ungefär
4 000 finländare mellan 15 och 79 år svarade på enkäten.
– En allmänt positiv attityd till att få saker gjorda avspeglar
sig i resultatet, säger stadens borgmästare Anna-Kaisa Ikonen.
Stadens styrka anses bestå av ett bra läge, hög trivselfaktor,
goda studiemöjligheter och fint kulturutbud. Nu börjar satsningen på en bättre infrastruktur. Skatterna ska höjas med 0,75
procentenheter till 19,75 procent. Enligt borgmästaren AnnaKaisa Ikonen är detta fortfarande klart under hela landets
medeltal, men det finns ännu pengar för ytterligare investeringar.

trafiken och trafiken dirigeras in på rätta trafikleder och det
reducerar belastningen på gatunätet.
– Med hjälp av tunnellösningen blir trafiken smidigare och
säkrare och antalet människor som utsätts för olägenheter till följd
av trafiken minskar. Med projektet främjas också utvecklingen av
Tammerfors centrum, när vägen som skär av centrumområdet
flyttas till en tunnel, berättar projektchefen, Esko Mulari.
Kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar förbättras,
enligt Tietäväinen, när busslinjerna överförs från Pispala
riksväg till strandleden. Trafikbullret, utsläppen och den
nuvarande vägens hindrande inverkan minskar och medför
därmed ökad boendetrivsel i de närbelägna områdena och
bättre förbindelser till centrum.
Det är en krävande uppgift att passa in planskilda korsningar, tunnelmynningar och ventilationskanaler mitt i
bebyggelsen. Statens finansieringsandel är 33 procent, det vill
säga 61 miljoner euro.
Avsikten är att genomföra projektet med retroaktiv
finansiering så att Tammerfors stad tillfälligt finansierar alla
mervärdesskattebelagda kostnader som genomförandet av
trafikleden medför.
– Staten betalar sin andel av kostnaderna till staden räntefritt åren 2015 och 2016. Förhållandet kostnad/nytta är för
projektet 2,4, förklarar projektchefen, Esko Mulari.

FINLANDS LÄNGSTA STADSTUNNEL

CAMPUS SOM STADSDEL

Stadsbyggnadschefen Milka Tietäväinen strålar av tillfredställelse när han räknar upp alla nyplanerade och redan påbörjade
projekt.
– Ett sådant extra stort projekt som redan är i gång är
Tammerfors strandled som omfattar en 2,3 kilometer lång
tunnel på vägavsnittet mellan Santalahti och Naistenlahti.
Dessutom byggs planskilda korsningar vid Santalahti och
Naistenlahti och det görs en reservation för en planskild
korsning i själva tunneln, säger Milka Tietäväinen.
Projektet, som genomförs delvis med borrningsutrustning
från svenska Sandvik, främjar utvecklingen av såväl markanvändningen i Tammerfors centrum som gatunätet och
trafikarrangemangen. Därför är stadens finansieringsandel av
projektet relativt stor (67 procent).
Som en följd av projektet effektiveras markanvändningen av
centrumområdet, förbättras säkerheten och framkomligheten i

Mitt i Tammerfors tekniska universitet byggs dessutom
komplexet Kampusareena, som enligt stadens borgmästare
Anna-Kaisa Ikonen, är ett pilotprojekt av nationell betydelse,
ett projekt som enligt henne förverkligar ett internationellt
UniverCity-koncept.
För finansieringen av detta komplex och tre andra finländska
universitetscampus har Nordiska Investeringsbanken (NIB)
och Finlands Universitetsfastigheter AB tecknat ett låneavtal
på 75 miljoner euro.
Olika kaféer, företag och andra mötes- och samlingsplatser
har planerats i byggnaden. Dessutom erbjuder Kampusareena
företag som samarbetar med universitetet möjlighet att förlägga
sin verksamhet till universitetets absoluta mittpunkt.
– Detta ökar universitetets dragkraft som en mötesplats för
vetenskapen och affärsverksamhet som utnyttjar vetenskapen,
säger borgmästare Anna-Kaisa Ikonen.
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Tammerfors 2,3 kilometer långa tunnel, här markeras med svart ring,
gör trafiken smidigare och säkrare och antalet människor som utsätts
för olägenheter till följd av trafiken minskar. Karta Tammerfors Tunnelprojekt
Tammerfors framtida snabbspårväg. Stadsfullmäktige i Tammerfors
beslutade nyligen med tydlig majoritet att påbörja byggnadsplaneringen av en spårväg i staden och att upphandla själva byggandet.
Illustration: Tammerfors spårvägsprojekt

UniverCity är en modell för campustänkande som stödjer
fastighets- och stadsutvecklingen. Modellen används för att
stödja de finländska universitetens utveckling till attraktiva
och internationellt konkurrenskraftiga aktörer.
FÖRSENAD MULTIFUNKTIONSARENA

Tampere Central Arena är ett projekt som syftar till att bygga
en ny multifunktionsarena i Tammerfors. Byggandet av arenan
kommer att vara klar under 2017. Stadsfullmäktige godkände
planen 13.6.2011 och själva byggnaden var planerad att starta
under år 2014.
Projektet innehåller nuvarande järnvägsstation och bangård,
som idag delar staden. De som planerar och utvecklar
Tammerfors vill se ett nytt byggnadskomplex som binder ihop
staden.
Den internationellt välkända arkitekten Daniel Libeskind,
som har ritat New Yorks nya World Trade Center, Judiska
Museet i Berlin och ett futuristiskt köpcentrum i Las Vegas,
anlitades för några år sedan för att göra upp skisser över hur
ovannämnda område kunde se ut i framtiden.
Reaktionerna från Tammerfors invånare var blandade men
de flesta stödde dock Libeskinds förslag.
Arenan kommer att bli en verklig multifunktionell arena där
det kan finnas många olika evenemang. Förutom ishockey blir
det konserter, andra sportevenemang, isshower, konståkning,
mässor och mycket mer. Det förväntas att 54 procent av
intäkterna kommer från ishockey och 46 procent från andra
evenemang.
Kulturen saknas inte heller i byggnaden. Det kommer att

finnas mer än 50 konstverk gjorda av konstnärer från Tammerforsregionen.
BESLUTAT SPÅRVÄGSBYGGE

Allt tyder på att Tammerfors öppnar sin första spårvagnslinje
redan under det här årtiondet. Stadsfullmäktige i Tammerfors
beslutade nyligen med tydlig majoritet sagt ja till att påbörja
byggnadsplaneringen av en spårväg i staden och att upphandla
själva byggandet. Det handlar om ett drygt 23 kilometer långt
spårvägsnät som kommer att trafikeras av åtminstone två linjer.
Spårvägens första etapp (Hervanta-centrum) planeras att
börja byggas 2016 och öppnas för trafik 2018 eller 2019.
Därefter planerar man att det följer en etapp från centralsjukhuset (TAYS, ligger öster om centrum) till centrum som kunde
stå färdig 2020, samt en etapp från centrum till Lentävänniemi
i den nordvästra delen av staden som kunde bli färdig 2022.
När byggnadsplaneringen av etapp är år 2016 färdig gör
stadsfullmäktige ett slutgiltigt beslut att påbörja spårvägsbygget. Liknande beslut planeras att göras också om de två
resterande etapperna av spårvägen senare år. Ett villkor för ett
positivt byggbeslut är att spårvägsinfrastrukturens planerade
totala kostnader vid det skedet uppgår till högst 250 miljoner
euro samt att staten fattar ett beslut om ett 30-procentigt
statsbidrag till bygget.
Stadsplanerarna och – byggarna har med andra ord
händerna fulla i Tammerfors för närmaste tio åren.
Text och foto: Markku Björkman, frilansjournalist
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Västerås hamn utvecklas
Tillsammans behöver vi möta den nuvarande och framtida utmaningen att hantera
en ökad mängd gods som behöver tranporteras samtidigt som vi når en långsiktigt
hållbar utveckling. Prognosen för godsmängder som kommer att använda infrastruktursystemet pekar kraftigt uppåt. Ökningen beror på ökad konsumtion men i huvudsak beror den på befolkningstillväxten.

På Mälaren finns många körfält.

I östra Mellansverige ökar den snabbare än i riket som helhet.
Enligt framskrivningarna ökar folkmängden i östra Mellansverige med 1,0–1,4 miljoner personer under perioden 2010–
2050. Fram till 2030 är efterfrågeökningen upp emot 40
procent och fram till 2050 upp emot 70 procent.
Vi står därmed inför en framtid med ett stort antal utmaningar för att klara en ökad godstrafik:
• Det är konkurrens om infrastrukturens kapacitet och investeringsmedlen till infrastrukturen.
• En tillräcklig järnvägskapacitet för att järnvägen ska kunna ta
hand om godsflödena kommer vi rimligen inte att få inom en
överskådlig framtid.
• Nationella och internationella klimatmål.
• Konkurrens om marken.
Gods behöver flyttas från väg både av kapacitets- och av
miljöskäl. Järnvägens kapacitet kommer inte att vara tillräcklig
inom överskådlig tid för att ta hand om dessa godsflöden.
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Sjöfarten ”seglar” då upp som ett hållbart och effektivt komplement till övriga transportslag och ett slagkraftigt alternativ för
godshantering. Till skillnad mot väg och järnväg har sjöfarten
ingen kapacitetsbrist. Några jämförelsetal: Ett tåg som är 750
meter långt transporterar 54 containrar. De största fartygen
som idag trafikerar Mälaren tar 500 containrar, drygt 9 tåg!
Med utbyggd sluss i Södertälje och förbättrad farled kan 1000
containrar transporteras på varje fartyg.
Men det är ju inte bara utsläppsproblem med biltrafik. Bilar
tar också plats. Om alla bilar (person och lastbilar) som beräknas finnas i trafiksystemet år 2030 skulle ställas upp på samma
yta skulle det motsvara 14 körfält på sträckan Stockholm-Malmö!
STÖRSTA INSJÖHAMNEN

Västerås hamn är Nordens största insjöhamn och ett riksintresse. Mälarhamnarna (Västerås och Köping) är idag
underutnyttjade och agerar endast på 40 procent av nuvarande

Ett tåg som är 750 m långt
transporterar 54 containrar.
De största fartygen som idag
trafikerar Mälaren tar 500
containrar, drygt 9 tåg!
Med utbyggd sluss i Södertälje
och förbättrad farled kan
1000 containrar transporteras
på varje fartyg.

miljötillstånd. I Västerås finns tillgång till alla fyra transportslagen – väg, järnväg, sjö och flyg och staden är en mycket
intressant nod för långsiktigt hållbara och trafikslagövergripande godstranporter mot bakgrund av det geografiska läget,
10 mil in i landet, och med halva Sveriges befolkning inom
en radie av 15 mil.
Västerås vill bidra till en regionalt och nationellt hållbar
godstransportkedja där de olika trafikslagen samverkar. Västerås
medfinansierar därför slussutbyggnaden i Södertälje och en
fördjupning och förbättring av farleden in till Västerås och
Köpings hamnar (Mälarprojektet). Mälarprojektet ger en
möjlighet till en mer utvecklad insjöfart med säkrare transporter både till Västerås och Köping.
En utvecklingsplan för Västerås hamn håller på att tas fram.
Utvecklingsplanen ska bidra till att de möjligheter som
Mälarprojektet ger tas till vara. Hamnen är viktig för industri
och samhälle genom att bland annat vara en buffert för gods

och därmed utjämna flöden. En av de viktigaste frågorna är få
till ett rationellt godsflöde och få en effektiv koppling mellan
hamnen och infrastrukturen på land. Den ökade lastförmågan
som redovisas ovan måste kunna lastas och lossas, gods lagras
och transporteras vidare för att kapaciteten ska utnyttjas och
komma användarna till del. Det är i sig en utmaning.
Enligt nu gällande tidsplaner kommer arbetena i Södertälje
sluss och kanal att starta 2015 och muddringsarbetena i
farleden 2017. Sjöfartsverket ansvarar för de delarna. Västerås
ansvarar för muddring inom vårt hamnområde och för detta
pågår arbete med ansökan om miljödom. 350 000 kubikmeter
muddermassor ska omhändertas. Drygt 20 procent av
massorna är förorenade och kräver särskilda åtgärder.
Vi utför även andra åtgärder i hamnområdet för att optimera
ytorna för att passa olika godsslag.
Text: Kerstin Enaeus, bitr fastighetsdirektör Västerås stad
Illustration: Mälarhamnar AB
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Miljökonferens tar
tempen på havet
Kommunernas internationella miljöorganisation, KIMO*) se faktaruta,
höll sin årliga konferens för 24:e gången, 3-5 oktober 2014 i Holstebro,
Danmark. Föroreningarna i havet var den röda tråden i konferensen.
Hur föroreningarna påverkar ekosystemet i havet, och utmaningarna
diskuterades av flera forskare och marinexperter från Sverige och
Danmark.

Ny marina på danska västkusten – Handbjerg Marina.

Femtiotalet talar vi om som slit och släng samhället. Sopor
dumpades utan skrupler, både i havet och annorstädes. En
informationsfilm från 1964 visades på konferensen, med råd
om hur man skulle lägga sina båtsopor ihop med stenar i en
kartong, så de sjönk till botten fort. För den tomma ölburken
var rådet enkelt, gör bara fyra hål i botten med ölöppnaren, så
sjunker ölburken också.
Även om vi inte slänger lika mycket sopor i havet längre, så
dumpas 220 000 kubikmeter i Nordsjön varje år. Det finns
således mängder av havsföroreningar att ta reda på. I norra
Europa leder strömmarna i Nordsjön så att mycket hamnar på
Norges, Sveriges och Danmarks västkuster. Bara i Bohuslän
sköljer 8000 kubikmeter upp på stränderna, som 11 kommuner ska ta hand om. I alla världshaven finns plast i alla former.
80 procent av soporna i havet är plast.
PLAST ÖVERALLT

Martin Hassellöv, professor i marin kemi vid Göteborgs
Universitet med Bethanie Carney Almroth, universitetslektor i
ekotoxikologi, har studerat en mängd vattenprover i Östersjön.
Vattenprover silades i galler med olika grovhet. De partiklar,
som är mindre än 5 millimeter och går igenom det finaste
gallret, kallas mikroplast. Det är dessa plastbitar forskarna
intresserar sig mest för. Fåglar och fiskar kan inte bedöma vad,
som är mat och inte. De äter plasten i alla dess former.
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Förfärliga siffror presenterades, 95 procent av stormfåglarna
(Fulmarus glacialis) har plastbitar i sitt maginnehåll och i 83
procent av hummern utanför Skottlands kust finns plastfiber.
Djur svälter ihjäl, när magen är full av plast. Med plasten följer
också en rad andra kemikalier, som katalysatorer, mjukgörare
och flamskyddsmedel, varav en del är hormonstörande och
giftiga. Plast har till och med hittats i djurens blodomlopp.
Plankton och maskar äter plast, och de i sin tur äts av fisk och
krabbor. Förutom plasten, får djuren alltså i sig kemikalier,
som rör sig uppåt genom näringskedjan.
Stora plastföremål syns, men de mindre fraktionerna finns
också, trots att de inte syns. Plastpellets, små plastkulor mindre
än 5 millimeter i diameter, syns knappt på sandstranden, men
i ett sandprov uppsamlat i danska Lökken på 20 minuter,
fanns en hel del. Pellets används i produktion av plastsaker.
Bara i Stenungsund tillverkas 300 000 ton plastpellets varje år,
om några ton försvinner ut till havs märks inte i produktionen.
Jacob Strand, senior forskare vid Institute of Bioscience
Aarhus University, har studerat mikroplasten. Den minsta
fraktionen är små korn, så små att de är mindre än plankton.
Mikroplast, som finns i kosmetika, till exempel scrubs och
tandkräm, börjar bytas ut mot naturligt material, men textilfiber, till exempel fleece, är svårare att ersätta. Jacob fick frågan
om det går att äta musslorna, man plockar i strandkanten.
Javisst, sa han snabbt och fick följdfrågan: Skulle du äta

KIMO
Kommunernas internationella miljöorganisation, KIMO, är en oberoende miljöorganisation grundad 1990 i Esbjerg, Danmark för
att beskydda, bevara och förbättra norra Europas havsmiljö, dvs
Nordsjön, Östersjön och angränsande hav. Många föroreningsfrågor
hotar norra Europas marina miljö. Eftersom havsföroreningar är
ett komplext problem, som inte följer nationella gränser var det
viktigt att skapa en organisation, som kunde samordnas på internationell basis. Organisationen är en miljökraft, som bidrar till en
stadig minskning av havsföroreningar.
Genom KIMO
• delas en gemensam oro för tillståndet i miljön i norra Europas hav
• har kommuner en politisk röst på internationell nivå
• kan medlemmarna dela goda exempel och hitta lösningar på
maritima utmaningar
• kan gemensamma erinringar mot hotfulla förslag läggas fram
”Fishing For Litter” är ett projekt, som flera av KIMO-kommunerna
arbetat med, alltså att fiska upp skräp ur havet. Andra exempel på
kommunernas arbete är att bekämpa oljeföroreningar, nedskräpning av stränder, dumpade kemiska vapen, utsläpp från tvåtakts
utombordsmotorer och sjöfartens luftutsläpp.
Från starten med fyra kommuner, har KIMO nu har mer än 120
medlemskommuner i 14 länder och representerar därmed över
6 miljoner invånare i Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark,
Nederländerna, Belgien, Irland och associerade medlemmar i
Tyskland, på Färöarna och Isle of Man. År 2007, gjorde KIMO en
stor expansion. Alla länder runt Östersjön inkluderades, genom
att 17 kommuner från Sverige, Polen, Estland, Lettland och
Litauen bildade KIMO International Baltic Forum, som en del av
KIMO-nätverket med sekretariat i Simrishamn.
Nationella nätverk finns i varje land. KIMO Sveriges medlemskommuner är Tanum, Sotenäs, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö,
Göteborg, Varberg, Helsingborg och Malmö. Miljöförvaltningen i
Göteborg är koordinator för KIMO Sverige.
Fler kommuner är välkomna att bli medlemmar och delta i arbetet
för en livskraftig havsmiljö.
På KIMO International YouTube channel, finns en samling
videos, som visar de arbeten KIMO fokuserar på. Läs mer på
www.kimointernational.org

Avfall på danska västkusten.

musslorna? Ja, inga problem, när jag lagar mat hemma, är det
förstås lite damm och en del textilfibrer i köket.
RENGÖR TANKARNA

Inte bara plast är ett hot. En hel del paraffin har hamnat på
den danska kusten. Det härstammar troligen från fartyg som
har rensat sina tankar på väg till hamn. Rengöring av tankar är
inte legitimt, men bortom 12 sjömilsgränsen, görs det ändå.
Paraffinet har upphettats under transporten. När paraffinet
släpps ut i kallt havsvatten, kyls det ned, klumpar ihop sig och
hamnar i havsströmmarna och når slutligen land, ofta på en
dansk kust. När paraffinet hamnar på stranden, finns det i
storlek från några millimeter upp till klumpar på hela 70
centimeter, men också i remsor av olika längder i några meter
och upp till 100 meter.
Oljan är förstås ett ständigt hot. Ökad trafik och större
fartyg ökar risken för föroreningar, främst oljespill genom fler
olyckor. Om en oljetanker kolliderar, kommer oljan snart att
nå stranden, men även andra fartyg har olja ombord. Närmare
12 000 tankfartyg och 29 000 andra fraktfartyg passerar
Skagen varje år. Det finns sofistikerade riskbedömningsmodeller med olika scenarier för att identifiera var det finns störst
risk. De har förberedda årgärdsförslag, både för att minska
riskerna och för att effektivisera räddningsinsatser. Snabba
åtgärder kan vara avgörande, när en olycka inträffar.

– Vi är de första att analysera och behandla hela kedjan av
processer – från fartyg till döda svanar”, säger Carsten
Jürgensen, expert på sjösäkerhet och projektledare för analys.
Han har arbetet länge för COWI A/S (Environmental
Consultancy).
ANSVAR FÖR SIN DEL

Inte bara flora och fauna i havet hotas. Kustsamhällena hotas
också genom att turismen minskar, när föroreningarna spolas
upp på stränderna och gör dem otrevliga.
Jyllands västkust i Danmark är svårseglad, strömmar och
långgrunda oberäkneliga sandstränder. En hel del ”Jammerbugt”, det vill säga jämmerbukten, förmodligen på grund av
alla grundstötningar. I Holstebro kommun har en ny småbåtshamn Handbjerg Marina nyligen invigts. Arbetet med anläggningen har pågått i många år och kostat många miljoner
DKK. Material till pirerna har hämtats i havet. Hamnen ligger
skyddad och är uppskattad, inte minst av alla tyska båtturister.
Många svenska kommuner är utan havskust, men har ändå
ett stort ansvar för sin del i helheten. Våra vattensystem med
åar och älvar hänger ihop med våra hav. Vatten känner varken
kommun- eller landsgränser, men i havet finns resultatet av
vårt leverne.
Text och foto: Inger Sundström, internationell samordnare i KT

STADSBYGGNAD 6 · 2014

31

ET TEN-LEUR  BREDA  ANTWERPEN  ROT TERDAM

Holländska städer
vårdar sitt arv
I anslutning till IFME-mötet (se notis på s. 34) gavs möjlighet
till studiebesök i tre städer i Nederländerna och en stad i
Belgien. Nederländerna ska det vara, även om Holland är
lättare att både säga och skriva, men Holland är bara en del av
Nederländerna. Snabbjärnväg mellan Stockholm och Oslo är
svårt att räkna hem, det är alldeles för glest befolkat genom
Värmland. Sådana bekymmer finns inte i den här delen av
Europa. Motor- väg finns vart man ska åka, välordnade
järnvägar och inte minst vattenvägar med stora hamnar. God
samhällsplanering är viktig i alla sammanhang, såväl i
utveckling, som i avveckling, men det måste vara särskilt
utmanande att planera i dessa tättbefolkade delar.
Etten-Leur*), i södra Nederländerna, var förr två städer, Etten
och Leur, som var den lokala handelshamnen. Motorvägen skar
rakt igenom bebyggelsen. Staden lyckades flytta motorvägen till
stadens utkant och vann på det viset stora centrala markområden,
som har använts på bästa sätt till tilltalande bostadsbebyggelse
och stadsgator med träd och grönska. Etten- Leur ligger mitt
emellan två större städer, Breda och Roosendaal, och har lyckats
få folk att komma från båda städer för att shoppa, besöka
restauranger. Parkera går lätt i det stora parkeringsgaraget, som
kunde byggas under det gamla motorvägsområdet. Stadens
centrala delar, med ett genuint shoppingcentrum, har trivsam

Säger man Antwerpen, bör också en nederländsk konstnär Peter
Paul Rubens nämnas, målare, tecknare, grafiker och diplomat,
som i huvudsak var verksam i staden. Järnvägsstationen i
Antwerpen är gammal och fin. Varje stad med självaktning har
en rad aktiviteter och evenemang, som drar folk till city. På det
stora centrala torget i Antwerpen hölls till exempel en mountainbiketävling. Det är ett bekymmer, även i många städer i
Nederländerna, att antalet arrangemang växer hela tiden. Det är
så mycket folk som rör sig, att det blir trafikstockningar på
motorvägarna och trängsel på tågen.
Rotterdam*) har en av världens största hamnar. Centralstationen i Rotterdam är helt ny, invigdes i mars 2014. 110 000
resenärer passerar dagligen genom stationen. Komplexet har
kostat 615 miljoner euro och är ritat av arkitektkontor, som har
samarbetat: Bentham Crouwel Architecten, MVSA Architects
och West 8. Projektet bestod av flera delar, stationsplanet,
därunder tunnelbaneplan, underjordisk cykelparkering med över
5000 platser, Weena tunneln och omkringliggande utomhusområden. Cykelparkeringen, som har direkt anslutning till både
järnvägen och tunnelbanan, har både fria (3 780 st) och betalda
garanterade (1410 st) platser. Chefen för kommunaltekniskt
underhåll, cyklar runt i staden för att själv uppleva samma som
medborgarna gör. Staden jobbar avancerat med asset manage-

atmosfär och är tilltalande. Etten-Leur har inslag av vatten i
staden, även om kanalerna innehåller en del mer än vatten, kanske
kan kallas övergödning. Känns lämpligt att också nämna att
Vincent van Gogh levde till och från i kommunen, vilket har gjort
honom till den mest kända invånaren.
Breda*), är belägen där två mindre floder blev en bred. Några
ord är onekligen gemensamma i holländskan och svenskan. Här
passerar intercitytåget från Amstedam och Rotterdam och man
byter tåg till exempel för att komma västerut till Etten-Leur.
Staden har tillverkning av allt från livsmedel till maskindelar.
Här finns ett slott/en fästning, som idag är militärhögskola.
Willem I byggde slottet för att skydda sig mot belgarna. Även
Napoleon lär ha bott på slottet. När han gav sig ut på erövringståg till Ryssland, ville han ge Bredaborna något tillbaka och
öppnade slottsparken för stadens invånare. Parken låg då i
stadens utkant, som idag är mitt i staden. Parken är en välskött
och välbesökt park, men inte utan parkskötselbekymmer, träden
dör och ersättningsplanteringen är inte framgångsrik.
Antwerpen*) ligger i norra Belgien och har en av Europas
största hamnar. Så nära vatten är man väl medveten om
översvämningsriskerna och har murar med dammluckor som
kan stängas om vattnet stiger. Antwerpen är inte bara en viktig
hamnstad, utan också en historiskt välkänd och välbesökt stad.

ment, riskmatriser för att effektivisera underhållsarbetet och har
tagit fram en strategisk asset managementplan. Tidigare var det
staden, som bekostade allt underhåll och höll på att gå i konkurs.
Numera är det mer samarbetsprojekt med partnerskap mellan
samhälle och näringsliv. Rotterdams ”Waterfront” har gigantiska
dimensioner, men staden tar sig glatt an förnyelse och utveckling
av de vattennära områdena.
Min upplevelse är att vårda kulturarvet står högt upp på listan
i de städer vi besökte. Stadens historia talades det gärna om, vart
vi kom. Byggnader bevaras och används, nya byggnader anpassas
väl och respektfullt i sitt sammanhang. Väderkvarnarna vårdas,
gissar att varje stad i Nederländerna sparar och vårdar åtminstone
en väderkvarn.
Sjötransporterna är viktiga i en hållbar samhällsutveckling.
Hamnstäderna har en viktig roll på många sätt. Hela sammanhanget bilvägar, järnvägar och sjövägar måste fungera väl.
Vintrar med mycket is och snö är sällsynta i dessa trakter. Det är
länge sedan Hollands kanaler frös, så det gick att åka skridskor.
Ändå går det bra för holländarna i långfärdsskridskor på
Olympiska spel, att kämpa med och mot vatten sitter i generna.

*) Fotnot: Etten-Leur 42 000 invånare, Breda 175 000 invånare, Rotterdam 610 000 invånare
och Antwerpen 450 000 invånare. Källor: Städernas presentationer och hemsidor, Wikipedia.
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Chefskommittén
tar nya tag
KT har en chefskommitté. Den har länge varit vilande, men
för några år sedan återuppstod chefskommittén. I fjol arrangerade kommittén ett Ledarforum i Sigtuna. Ledarforum skulle
vara ett litet exklusivt forum där chefer inom kommunal
teknik möttes och utbytte erfarenheter samt lyssnade till
föredrag och diskussioner i en lugn och harmonisk miljö med
god mat. Det lyckades.
Ledarforum var tänkt att vara ett återkommande forum i
Sigtuna. Ett starkt program för KT:s Ledarforum 2014 med
omvärldsbevakning från vårt grannland Norge, föredrag från
forskarvärlden om att vara ledare i ett kreativt kaos, exempel
på en samverkansform i små kommuner samt fokusering på
ledarskap under ett valår togs fram. Det blev för få deltagare
och ett inställt forum. En av föredragshållarna sa, att det var
typiskt när man vände sig till kommunala chefer. De prioriterade inte sig själva och de lever i en ständig tidsbrist. Tyvärr,
tror jag att det är precis så. Jag kan bara se till mig själv. Klart
att jag blev besviken över det inställda Ledarforumet, som jag
visste skulle ge mig ett tillskott i min chefsroll. Samtidigt var
jag lättad över att vinna två arbetsdagar, vilka jag snabbt fyllde.
Vi i chefskommittén tror att chefer inom kommunal teknik
behöver mötas och tillsammans vidareutveckla oss. Vi har
stora skillnader i våra vardagar, men vi har också mycket som
förenar och att lära av varandra. Och vi kan ha stor glädje av
ett nätverk som sträcker sig lite bredare än den närmaste
omgivningen eller det egna verksamhetsområdet. Det skulle
KT:s chefskommitté kunna bidra till.
I vilken form vi ska mötas och tillsammans vidareutveckla
oss är något vi funderar över. Ska vi ta nya tag för ett ledarforum i Sigtuna 2015; kanske på en annan tid av året? Ska
vi försöka arrangera ett gemensamt seminarium med våra
nordiska grannländer? Ska vi anordna en studieresa/ ett
studiebesök? Vi vill veta vad ni vill!
Chefskommittén består av en liten aktiv grupp, som har
regelbundna telefonmöten, och en större referensgrupp som får
ta del av ett antal mailutskick och ge synpunkter. Någon eller
några gånger träffas kommittén. Är du intresserad av ledarskapsfrågor, arbetar som ledare i någon form och vill vara med
och bidra till utvecklingen hör av dig till undertecknad.
Lotta Lindstam
Ordförande i Chefskommittén och stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad
Lotta.lindstam@vasteras.se
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NOTISER

IFME

IFME

Höstmötet med internationella kommunaltekniska förbundet IFME hölls i Nederländerna
24 september. John Thomson från ICE i England, utsågs till vice ordförande i IFME från
och med juni 2015, vilket betyder att England står som arrangör av IFME World Congress
2021. Doug Drever från Canada, för närvarande IFMEs vice ordförande blir ordförande i
samband med IFME World Congress 2015, 7–11 juni i Rotorua, Nya Zealand. Ordföranden
Ross Vincent och de båda inkommande ordförandena planerade spännande aktiviteter
inom IFME, genom att skissa på temakommittéer, exempelvis medlemsnytta, utbildning/
kurser, asset management/finansfrågor, sociala frågor, landskap/parkfrågor, planering
och byggande.

Att attrahera fler medlemsländer i IFME är en stående punkt. Frankrike är på väg tillbaka
till IFME och hade representant med på mötet. Två funktionärer avtackades, båda har
arbetat länge och ambitiöst med IFME och slutar vid årsskiftet. Piet Paantjens, värd för
mötet i Nederländerna, har varit IFME:s kassör sedan 2006, och kommer att ersättas av sin
landsman Pieter Wiekeraad-Ferwerda. IFME:s generalsekreterare Neil Buchan har haft sitt
uppdrag sedan 2007 och ersätts av Chris Champion, från Australien, IFMEs ordförande
2007–2009.
Text: Inger Sundström, internationell samordnare i KT

NKS

NKS

Den nordiska kommunaltekniska samarbetskommittén, NKS hade sitt höstmöte
i danska Holstebro den 3 oktober. Mötet hölls denna gång i anslutning till en
havsmiljökonferens, KIMO. Alla sex länderna i NKS, Finland (ordförandeland
2014-2015), Danmark, Norge, Island, Estland och Sverige var representerade vid
mötet. Utöver normala mötesrutiner behandlades:
• Samarbetet kring vinterväghållning har resulterat i en första, ännu något
ofullständig, rapport. Var och en ber sina representanter i arbetsgruppen att
komplettera uppgifterna. Finland leder arbetet och återkommer.
• Arbetsgruppen för småkommunsamarbete för planering och byggande, arbetar
vidare. Gruppen kommer att ha ett telefonmöte i oktober och ett fysiskt möte
längre fram under hösten.
• Det nordiska avtalet med de nordamerikanska organisationerna, som tecknades
i Toronto, kompletterades med fler signaturer.
• Ett svenskt förslag till en mindre komplettering och justering av stadgarna för
NKS-samverkan (NKS Rules) godkändes.
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KALENDARIUM
TEMA KLIMAT
& VATTEN

FÖRENINGSKALENDARIUM
VAD

DATUM

PLATS

Styrelsemöte (prel)

28 januari

Stockholm

Stadsbyggnadsdagarna

3–4 februari

Örebro

POSITION 2015

17–19 mars

Stockholmsmässan i Älvsjö - stort samarrangemang mellan KT,
Samhällsbyggarna, Kartografiska sällskapet, SKMF och ULI

APWA Nordamerikansk snökonferens

12–5 april

Grand Rapids, Michigan, USA

Isländska SATS kongress

7–8 maj

Olafsvik, Island

Gatukontorsdagarna

19–21 maj

Växjö

Lantmäteridagarna

20–21 maj

Göteborg

IFME Världskongress

7–11 juni

Rotorua Energy Events Centre Rotorua Gardens Rotorua Nya
Zeeland

NKS-möte

21–22 juni

Åbo, Finland

KT årskongress

8–9 september

Stockholm

Mex-dagarna

10–11 november

Norrköping

Kommunala Lantmäteridagarna

18–19 november

Stockholm

TIDNINGSKALENDARIUM
Stadsbyggnad nr 1 2015

Manusstopp redaktion 9/1 2015
Utgivningsdag 17/2 2015

Tema: Markpolicy och lagändringar

Stadsbyggnad nr 2

Manusstopp redaktion 5/3 2015
Utgivningsdag 17/4 2015

Tema: Utemiljö, belysning, grönytor m.m.

Stadsbyggnad nr 3

Manusstopp redaktion 20/4 2015
Utgivningsdag 29/5 2015

Kongressnr: Stockholm
Tema: Stadsutveckling

Stadsbyggnad nr 4

Manusstopp redaktion 18/6 2015
Utgivningsdag 28/8 2015

Tema: Hållbara städer och energi

Stadsbyggnad nr 5

Manusstopp redaktion 11/9 2015
Utgivningsdag 20/10 2015

Tema: Återbruk

Stadsbyggnad nr 6

Manusstopp redaktion 23/10 2015
Utgivningsdag 10/12 2015

Tema: Klimat och vatten

Stadsbyggnad nr 1 2016

Manusstopp redaktion 8/1 2016

3 | 2014
Svenska KommunalTekniska Föreningen

TEMA
STADSUTVECKLING:
◗ Den nödvändiga Västlänken
◗ Mölndal bygger innerstad
◗ 3D-modeller vässar stadsplaneringen
◗ Detaljplaner ligger på hög

4 | 2014

5 | 2014

Svenska KommunalTekniska Föreningen

Svenska KommunalTekniska Föreningen

TEMA HÅLLBARA STÄDER:
◗ Älvstaden växer fram
◗ Göteborg klimatrustar
◗ En vässad medborgardialog
◗ Urban grönska på riktigt

Kraftverket blev badhus

Du känner väl till
vår hemsida?
www.stadsbyggnad.org
Där hittar du mängder
av artiklar från tidigare
nummer.
Vi finns också på Facebook!

Tema: ÅTERBRUK
◗ Skellefteå återvinner asfalt
◗ Framtidens avfallshantering
◗ Höghastighetståg skapar 12-miljonersstad
◗ Allt fler åtgärdsvalsstudier
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Returadress
Södermälarstrand 1-11
118 20 Stockholm

Position2015
Kongress och fackmässa
17-19 mars i Stockholm

Den 17-19 mars öppnas dörrarna
till landets största kongress och
mässa inom geografisk informationsteknik och IT-stöd för
samhällsbyggnadsprocesserna.
Huvudteman för kongressen är
bostadsbyggande, infrastruktur och
miljö.
Nyfiken på mer information?
Besök position2015.se.

Vi ses på Stockholmsmässan!
Hälsar föreningarna som arrangerar Position 2015

U Geoforum
Etablerad 1902

Sveriges Kart- & Mätningstekniska Förening

