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f t er se m e s t er n kommer förundran över att det
som innan semestern kändes så avlägset nu är
så närliggande och akut. Sommaren var perfekt, man behövde inte lägga ut pengar på varken
sololja eller solglasögon.
Tillbaka på kontoret är det de sporrande uppgifternas
tidevarv, budgeten ska göras klar, verksamhetsplaner
ska skrivas och vilka är utmaningarna i det kommunaltekniska höstrusket? Det som jag funderar på är hur
Europas ekonomi och tillväxten i Kina påverkar oss.
Tryggheten finns i de gamla hjulspåren där vi alltid har
kört men se upp för de små förändringarna. De är förrädiska, när förhållanden sakta försämras, de är svårast att
planera för. En annan sak som bukar ställa till det är att
man ofta planerar för det den enskilde skriker i ens öra
vilket gör det svårt att höra den stora massans mummel i bakgrunden. Framtiden är oviss…tack och lov.
Min dotter har börjat på ett gymnasium i Kiruna –
hon behövde således transporteras dit med flyttlass
och allt. För mig var det en bilfärd på lite drygt 2600
km, tur och retur. På resan hade jag möjlighet att göra
små instick i de svenska kommuner vi passerade och
då också syna lite av det kommunaltekniska arbetet
som utfördes. Det slog mig att det är full fart på sam-

hällsbyggandet i Sverige. Från förbifarter och rondeller
till nya stadsdelar som växer fram. Jag får en känsla av
utveckling och framåtskridande i hela Sverige.
Jag känner även av i mitt arbete att saker går allt
snabbare, kortare ledtider, större projekt osv. Översiktsplanen, eller detaljplaner för den delen, hinner
knappt kallna innan de blir obsoleta. Nya idéer, nya
tankar! Det som är ett bra läge idag kan var rena bakgården imorgon. Så nu gäller att skynda på, för man
vet aldrig - när alla bitar är på plats kan man alltid få
på nöten av länsstyrelsen. Gud förbjude att att man
är i närheten av vatten eller människor eller natur
det gäller att hitta ”någon annanstans”. En annan sak
som bekymrar mig är att när man efter förfrågningar,
samråd, kundmöten och förhandlingar slutligen färdigställt en detaljplan över ett industriområde och
exploaterat detta – varför vill företagarna då etablera
sig 50 m utanför detaljplanegränsen?
I Kiruna sitter jag på en restaurang läser en marknadsföringsannons om Kiruna kommun, som lyfter fram kommunalteknik. Det gläder ett kommunaltekniskt hjärta! All
heder åt Kiruna kommun.
Ha en bra höst kommunaltekniker i alla former!
Marknadsför er väl.

Kjell Hedenström
Teknisk chef, Askersunds kommun

Nya medlemmar
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Tekis – den kommunala marknadens systemleverantör

Grunddata

Ärende

Verksamhet

Oavsett till vem, vad
eller hur – Rätt data!
Tekis är en ledande
leverantör av IT-stöd för
kommunal verksamhet.

Beslut i farten, mobila beslut, svåra beslut, bra beslut
alla bygger på korrekt information från säkra databaser.

Vår produktportfölj är
bred och delas in i fem
områden:

På bussar, på arbetsplatser, på lunchen. Ja, nästan överallt står människor och pratar,
läser, letar efter och utbyter information med hjälp av mobila enheter. Aldrig någonsin
har så många så snabbt kunnat komma åt hela världens kunskap som idag. Det är en
självklarhet att vara uppkopplad utan att sitta vid en stationär dator.

Tekis-LV
Lokal Vägdata
Tekis-FB
Fastigheter och Befolkning
Tekis-VM
Vatten och mark
Tekis-R
Ärende
Tekis-G
Generella

Med Tekis system och tjänster är det möjligt att komma åt rätt information för rätt beslut
i rätt skede. Varje verksamhetssystem är unikt, inget ärende det andra likt. Samtidigt är de
en del i processer som berör varandra. Rätt tjänster bidrar till mobilitet utifrån var och ens
behov med rätt utrustning.
Kanske en app för en smartphone som visar radon eller en specialenhet för att se
gatukontorets inventeringsbehov. Mobila lösningar behövs överallt. Så ser vardagen ut!
En kontakt med Tekis visar vägen.

Skanna in QR-koden med din
smartphone för mer information
om Tekis och våra lösningar.

TEKIS AB, Box 315, 731 27 Köping, Tel vx 0221-168 70 info@tekis.se www.tekis.se
TEKIS AB ingår i Addnode koncernen som är noterad på OMX Nordic List.

Gångtrafik gynnar
Ökat gående ger en lägre miljöbelastning och påverkar människors hälsa positivt, både den fysiska
och mentala. Många av de faktorer som är bra för fotgängare gynnar också cyklister. Gång utgör
oftast en del av resan med flera transportsätt, som cykel, kollektivtrafik eller bil. Därför gynnas alla
trafikslag av bättre förutsättningar för gång.
Av Charlotta Johansson
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r a f i k v e r k et f i n a nsi e r a r projektet ”Planering
och utformning för ett ökat gående - Systematisk förbättring av förutsättning i utemiljö för att färdas till fots”. I
projektet studeras hur gående väljer väg, varför vissa företeelser
blir hindrande/upplevs som riskfyllda eller, tvärtom, lockar
till gående. Projektet började 2010 och pågår till våren 2013.
Projektets långsiktiga syfte är att få fler personer att välja att
transportera sig som gående, och kunna gå säkert och tryggt
året runt och kartlägga vad som påverkar människors val att gå,
vilka aspekter i miljön som påverkar vårt gående positivt, och
aspekter som gör att vi inte törs gå. Nedan följer en sammanfattning av projektets två första delar.

Tillgänglighet, framkomlighet
Begreppen färdmedelsval – vägval – målpunkter – byggd miljö
(för gående) har visat sig vara centrala inom ämnesområdet planering för gående, de överlappar dessutom, och det är svårt att
hitta handfasta råd som går att omsätta i planeringen direkt i
dag. Även främja gående är centralt då de positiva hälsoeffekterna av gåendet är viktiga. Gruppen gående är en mycket heterogen grupp, men ett sätt att komma vidare i beskrivningen av
fotgängare kan vara att beskriva dem utifrån färdhastighet. Tillgänglighet och framkomlighet är också centrala begrepp. Ett av
de viktigaste resultaten från litteraturen är dock bristen på data
som beskriver och kvantifierar gåendet som transportsätt. Även
den fortfarande övergripande kunskapen av stadsplaneringens
och därmed finmaskighetens och täthetens betydelse för planering av gående är ett viktigt resultat.
Ett antal trafikplanerare/trafikingenjör och plan-/stadsarkitekter på Tekniskt kontor och/eller Stadsbyggnadskontor intervjuades på temat planering för gående. En övergripande analys från
det samlade materialet är att gåendet och gåendefrågorna inte
ännu tydligt syns i planeringsprocessen, och detaljkunskapen om
gåendes anspråk ännu saknas. Även positiva aspekter lyfts fram i
intervjuerna med trafik- och stadsplanerarna. Till exempel finns
i alla kommuner en medvetenhet om att planera för särskilda
grupper av gående; barn, äldre och funktionshindrade. Man anser sig ha goda kunskaper om eller vet hur man tar reda på vad
som är god planering för gående.
Intervjuer gjordes även med personer som arbetar med forskning och utveckling inom ämnesområdet planering för gående,
och där lyftes fram att de positiva hälsoeffekterna av gåendet bör
testas som aspekt att lyfta fram till politiker och andra beslutsfattare för att visa på vikten av planering för gående. En av de
viktigaste gemensamma åsikterna var även bristen på data som
beskriver och kvantifierar gåendet, och till det hör bristen på metoder för att mäta gåendet. Även den fortfarande övergripande
kunskapen av stadsplaneringens och därmed betydelsen av finmaskigheten och tätheten i gåendenätet lyftes fram.

foto: barbro l ar son

Planerarna har goda kunskaper

Kontakta annonsavdelningen

Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
Mail: info@irmermedia.com
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Gångtrafikanters situation i några stadsmiljöer
En fokusgruppsdiskussion genomfördes för att beskriva gångtrafikanters situation i några stadsmiljöer. Deltagare i fokusgrupperna var ungdomar, förvärvsarbetande, föräldralediga och seniorer. Utan tvekan är färdsättet att gå viktigt för olika grupper
människor och i många sammanhang.
Det är tydligt att vuxna och äldre är positiva till att gå för rekreation, motion och hälsa, och att det finns de som tar sig till
fots till vardagens nyttomål för att samtidigt få motion. Tidsbrist och intresset för hälsa kan därför ses som nyckelfaktorer i
planering för ett ökat gående. Effektivitet och framkomlighet är
viktigt ibland men också möjlighet till möten och att variera väg.
Samspelet med andra trafikanter är inte sällan problematiskt,
och en alltför komplicerad miljö kan precis som en mörk och
ödslig leda till osäkerhet och otrygghet. Omgivningens upplevelsevärden såväl som ett jämnt underlag att gå på är nödvändiga
förutsättningar för en i vid mening gångvänlig miljö.

Hur kan vi utveckla planeringen för gående
Den samlade slutsatsen från första etappen är att det är viktigt att
visa på gåendets betydelse för förflyttning dess olika ändamål, och
att gåendet därför borde vara ett normgivande inslag i planeringen
genom att ta fram en policy för gående där inom vilka grupper det
går att vinna flest gående lyfts fram samt att definiera de aktörer
som är relevanta när det gäller gåendefrågor. Hälsoaspekten är en
viktig fråga som också kan väcka intresse för planering för gående
hos politiker, tjänstemän och allmänhet.
Planering för och analys av gående innebär att bättre kunna kvantifiera gåendet för att bättre kunna förstå och planera
för dess behov. Kvantifiering av gåendet ger även underlag för
kostnadsmodeller som underlag för samhällsekonomiska kalkyler. För transportsättet gående är delresorna viktiga vilket
bättre bör framgå i statistiken.

8
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Ett sätt att komma vidare är även att närmare studera motivet
till att gå. När vi går till arbete och skola vill vi gärna kunna gå
gent, inte bli fördröjda av biltrafik eller cyklister, och inte heller
bli fördröjda av andra gående. Miljön vi går i för en motionspromenad är en typ av område där man vill ha gott om yta och vill
kunna färdas snabbt. Om vi flanerar mellan affärer och caféer
färdas vi i lägre hastighet och flanerandet kan vara ytkrävande.
Gåendet till kollektivtrafiken är en annan typ av motiv. Anspråket är att vägen dit ska vara gen, säker och trygg osv.
Det är även viktigt minska hindren för att gå, genom att förbättra drift och underhåll för komfort, tillgänglighet och minskande av singelolyckor, samt förbättrad vägvisning och trygghetshöjande åtgärder för den personliga säkerheten. Hinder av
den sorten att motorfordon och cyklister tränger in på ytan för
gående finns också, eller att gående går på cykeldelen.
Trafikplanering för gående genom lokalisering i orten, och nätet och maskvidden av gåendenätet ingår även i det fortsatta arbetet
för gående och fotgängare. En god trafikplanering ur ett gåendeperspektiv innehåller kontinuerliga och gena gångstråk i en småskalig
miljö som inte är enformig. Man ska oftast se andra människor när
man går. Kopplingen till kollektivtrafiken bör bättre lyftas fram
och hur gående ska separeras från cykeltrafiken. Det finns viktiga
problem för gående på detaljerad nivå, till exempel ytjämnhet m.m.
ur ett tillgänglighetsperspektiv allmänt, och utformningen av korsningspunkter med motorfordonstrafik avseende säkerhet, trygghet
och framkomlighet. <<

Charlotta Johansson vid LTU (Luleå tekniska universitet) är
projektledare och följande personer och organisationer arbetar också i projektet: Annika Nilsson och Hanna Wennberg
Trivector, Lisa Sakshaug och Hanna Larsson Tyréns, Ulla
Berglund SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Martin
Ullberg och Jenny Eriksson, Vectura.

Vi tar vara på medarbetarnas potential, utvecklar välfärden och ser medborgaren som vår största tillgång. De senaste tusen åren har Södertälje präglats av möten mellan kulturer och
människor som bedrivit handel och utbytt idéer. Vill du vara med och göra det med oss i tusen år till?

Nu söker vi:

Exploateringsingenjör
Vi har 120 utmanande och spännande exploateringsprojekt i Södertälje!
Nu söker vi en exploateringsingenjör till vår exploateringsenhet
Missa inte chansen att komma med i ett gäng med mycket god sammanhållning!
Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen in på vår webbplats, se adress nedan.
Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2012.

Tel 08-523 010 00, www.sodertalje.se

E N M AS KI N M ÅNG A JO B B
Lundberg Hymas AB. Telefon 0910-7110 00.
www.lundberghymas.se
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h a g a s ta d e n

Vision och tradition ger position
foto: wsp

Hagastaden är något så unikt som ett nyexploaterat område i Stockholms innerstad. Dessutom
kommer bebyggelse och parker att vila ovanpå E4/E20 som däckas över på en drygt 800 meter lång
sträcka. I stadsbilden får två tullhus från 1700-talet nya roller tillsammans med två höga byggnader
vid Torsplan som ska utgöra landmärken för Hagastaden.
Av Fredrik Richard

F

r a m t i l l å r 2 025 ska det tidigare norra stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av
Stockholms innerstad och knytas samman med Solna
genom att överdäcka E4/E20 och förädla den gamla industrimark som legat som en kil städerna emellan.
– Hagastaden ska bli en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv. Tillsammans med
Solna stad bygger vi 5000 bostäder och 36000 arbetsplatser,
säger Gunilla Wesström som är Stockholms stads projektchef
för Hagastaden. Namnet Hagastaden har koppling till den
unika Hagaparken medan ”staden” illustrerar hur Stockholms
stad och Solna stad nu växer samman.

Vision blir verklighet
Initiativtagare till utvecklingen av Hagastaden är Stockholms
stad, Solna stad, Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet,
Akademiska Hus, Locum, Trafikverket, Stockholm Science
City Foundation och ett antal privata byggherrar. Världsledande
10
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forskning inom Life Science ska växa fram i Hagastaden med det
nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som öppnar
2016, Karolinska Institutet, universiteten och högskolorna som
ligger inom fem kilometers radie. Tillsammans vill aktörerna i
nära samverkan bilda en unik grund för forskning, utveckling
och högspecialiserad vård. Därutöver räknar man med att kunna
locka till sig stora näringslivsaktörer inom Life Science-området.
Life science, ett samlingsbegrepp för vetenskaper som syftar till
att förbättra liv och hälsa.
– Det är spännande att förverkliga visionen för Hagastaden som så många intressenter står bakom, säger Gunilla
Wesström. Lika spännande är att vi skapar ett helt nytt område i Stockholms innerstad.
År 2020 etableras Norra Stationsparken som är en av Stockholms
största parksatsningar. Parken är genomgående och kommer att förbinda Hagastaden med Hagaparkens unika kulturmiljö.
– Till sin utformning är parken timglasformad och den kommer att ramas in av den nya stenstaden, säger Gunilla Wesström.

EDP Kungörelse i Postoch inrikestidningar
sparar tid och pengar!
Nu kan du söka ut och skapa en fil för alla
ärenden av typen bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked som det fattats
beslut i. Filen skickas automatiskt efter dina
inställningar till Post- och Inrikes Tidningars
webbtjänst.

Inget manuellt arbete med att logga
in på PoIT:s webbtjänst och skriva in
information!

Inget manuellt skapande av särskilda
kungörelsehandlingar i EDP ByggReda!

För mer information kontakta
EDP Consult AB, 046-23 45 50

KLARA
Parkens mitt har utformats som ett urbant parktorg med plats
för torghandel, marknader och mindre evenemang.

Landmärke
Hagastaden kommer att berikas med två höga byggnader vid
Torsplan. De ska fungera som ett nav mellan gammal och
ny bebyggelse och kan ses som landmärken för Hagastaden.
Tidigast byggstart är under 2015. Vid Norrtull får det gamla
tullhusparet från 1700-talet en ny betydelse som entréportar
till det nya området.

Överdäckning
En förutsättning för att kunna uppföra Hagastaden är att delar av
E4/E20 och Värtabanan byggs in i tunnlar. Stockholm stad genomför i samarbete med Trafikverket byggnationen och överdäckningen
av en 800 meter lång sträcka av E4/E20 och Värtabanan.
– I och med att vi täcker över motorvägen så innebär det också
en vi får en markant höjdskillnad i terrängen. Från Vasastan kommer marknivån att succesivt öka med cirka åtta meter mot Solna
och Nya Karolinska, säger Gunilla Wesström. Stockholms stad
finansierar 80 % av intunnlingen för den cirka 800 meter långa
sträckan av E4/E20 som ligger under Hagastaden. Trafikverket
står för resterande 20%. <<
Fredrik Richard arbetar som kommunikationsstrateg hos Informatia
Communications AB, avd för stora projekt.

FÄRDIGA

KÖR
Springyrör, 360° självåterställande skyltrörsystem.
Monteras med standardfundament och standardrör.
Krocktestat i 70 km/h och över 700 vikningstester utan
anmärkning. För mer info ring Pekuma på 0370-47 200
eller gå in på www.pekuma.se
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Sluta gödsla våra matjordar med giftigt avloppsslam. Det är farligt för hälsan, anser Naturskyddsföreningen.
Men Svenskt Vatten tycker att ett gödselstopp vore ett bakslag för reningsverkens miljöarbete.
Av Ann-Christin Sjölander, frilansjournalist

avloppssl am

– kemikalievärsting eller
Vårt avloppssystem belastas allt mer. Fritidshus blir fasta
bostäder med vatten- och avlopp. Nya bostäder byggs.
De svenska reningsverken producerar årligen en
miljon ton slam, 70 kg per ansluten person. Det kommer från hushåll men även andra anläggningar, såsom
tandläkarmottagningar och biltvättar samt förorenat
dagvatten. En del av slammet i reningsverken rötas till
biogas. Drygt 50 000 ton sprids årligen på åkrarna,
främst för att återinföra näringsämnet fosfor till marken och därmed få bättre fart på växligheten.
Debatten om det lämpliga i att sprida ut slam på
åkrar blåstes än en gång till liv i slutet på maj. Då
släppte Naturskyddsföreningen en rapport, som vill
stoppa slamspridning.
Avloppsslammet innehåller kemikalievärstingar,
en enorm cocktail av giftiga tungmetaller, speciellt
kadmium. Kadmium kan orsaka benskörhet och njurskador, anser Naturskyddsföreningen.
– Kadmium är en allvarlig hälsofara. Det får vi oss
framför allt när vi äter potatis och vete, som har odlats
på åkrarna, säger Lena Jarlöv, som ingår i en slamgrupp
inom Naturskyddsföreningen.
Slammet innehåller även andra allvarliga gifter, såsom
bromerade flamskyddsmedel, plastfibrer, flourmiljögifter
och läkemedelsrester. Förutom det smutsiga dagvattnet,
som för med sig tungmetaller, från trafik och våra vägar.
– Avloppsslam är miljöfarligt avfall och inget gödselmedel, påpekar Lena Jarlöv.
Men Svenskt Vatten, branschorganisationen för de kommunala vattentjänstföretagen, har reagerat på rapporten.
”Liksom Naturskyddsföreningen vill vi ha en renare
miljö och minska användningen av farliga ämnen. Men
vi har olika åsikter om hur problemet ska lösas”, skriver
Svenskt Vatten på sin hemsida.
– Naturskyddsföreningen gör det för lätt för sig. I ett
hållbart samhälle måste vi sluta kretsloppet. Vissa näringsämnen, till exempel fosfor och mullämnen, måste
återföras till naturen och då är slam en stor resurs, säger
Anders Finnson på Svenskt Vatten.
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Biogödsel från avfallskvarnar förutsätter att matavfall och
toalettavfall inre blandas med övrigt avloppsvatten.

naturresurs?

3.600 inköpare och beslutsfattare
i 290 kommuner läser varje
nummer av Stadsbyggnad.
Vill du påverka dem att välja din
produkt eller tjänst?
Kontakta annonsavdelningen

Certifieringssystem
Svenskt Vatten har tagit fram ett certifieringssystem,
REVAQ, i samråd med LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln. Syftet är att kvalitetssäkra reningsverkens
arbete med att återföra slam till jordbruken. Framför allt
handlar det om att stoppa miljögifterna redan vid källan, så att de överhuvudtaget inte kommer in i avloppssystemet, så kallat ”uppströmsarbete”. Det har, enligt
Svenskt Vatten, inneburit att halterna under de senaste
tio åren sjunkit med 37 procent för kadmium, 51 procent
för kvicksilver och 54 procent för bly.
Anders Finnson betonar att man även måste minska
farliga kemikalier i samhället. Det är till exempel inte
rimligt att det ska gå att köpa hobbyfärg som innehåller
40–50 procent rent kadmium, träningskläder behandlade med silver och receptfria läkemedel som är miljöfarliga.
Han tycker att de regler som redan är framtagna
inom REVAQ kan vara en bra utgångspunkt för tuffare nationella regler.
34 reningsverk är hittills anslutna till REVAQ. Dit
hör VA SYD, som har hand om vatten – och avloppsförsörjning i fyra kommuner i Skåne.
Henrik Aspegren, ansvarig för avfall på VA SYD, berättar om ett projekt i Skåne. Det bedrivs av VA SYD
tillsammans med Hushållningssällskapet och avfallsbolaget SYSAV. Nära 30 års fältstudier har gjorts på två
gårdar utanför Malmö och Lund.
– Det har inte gått att påvisa att vi får i oss skadliga gifter från maten. Kvicksilver- och kadmiumhalter har även minskat under årens lopp, bland annat
genom byte av vattentäkt. Markens bördighet har
dessutom ökat, säger han.
Men Naturskyddsföreningen står på sig och anser
att det är en väldigt liten del av slammet som mäts på
reningsverken med tanke på att det finns 140 000 kemikalier registrerade inom EU.
– Det är lovvärt med ”uppströmsarbete”, men REVAQ
räcker inte, säger Lena Jarlow, Naturskyddsföreningen.

Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
Mail: info@irmermedia.com

STADSBYGGNAD 4 · 2012

13

TEMA Avfall & Återvinning

– Andra lösningar måste lyftas fram, till exempel att
bränna slammet, att utvinna fosfor ur aska i stället för
att långsiktigt förstöra våra åkrar. Och vi måste få skärpt
lagstiftning, både inom EU och nationellt.
Naturskyddsföreningen hänvisar till andra länder
med starkare krav. Schweiz förbjöd år 2006 spridning av avloppsslam. Nederländernas gränsvärden
för metaller gör att endast fem procent av avloppsslammet sprids på åkermark.

Motstånd i Lund
Och inte alla svenska kommuner är positiva. Så säger till
exempel miljönämnden i Lund nej till att sprida avloppsslammet på åkrarna. Det beslutet är enhälligt.
– Vi hänvisar till försiktighetsprincipen. Även om det
skulle vara låga halter av kemikalier, var går tröskeln, där
det direkt blir skadligt, undrar Lars V Andersson (C),
ordförande i Lunds miljönämnd.
LRF, som företräder lantbrukarna, har en restriktiv
inställning men stöder centralt REVAQ-arbetet. Likaså
Naturvårdsverket.
Ute i bygderna kan det låta annorlunda. Anders Munters, ekologisk lantbrukare i Dala-Järna, använder bara
naturliga gödselämnen från djuren.
– Jag vill veta vad jag lägger ut på åkern och får tillbaka i maten, så jag är säker på att den inte innehåller
farliga kemikalier. För reningsverken handlar det om att
bli kvitt ett problem, det vill säga slammet. Nu har de
hittat ett enkelt sätt att bli av med det, säger han.
Diskussionen om slam får allt fler dimensioner. I området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm kommer samtliga
10 000 lägenheter att utrustas med matavfallskvarnar.

Kvarnen sätts in under en diskbänk och det malda avfallet
går till en uppsamlingstank. En slamsugningsbil fraktar
iväg avfallet till reningsverket.
Det finns även bostäder och villor på andra orter, där
avfallet från kvarnarna går direkt till avloppsnätet. Då
slipper man transportera bort matavfallet med bil. Men
det är ännu ingen lösning som Naturvårdsverket och den
statliga avfallsutredningen rekommenderar.
Och Naturskyddsföreningen är väldigt skeptisk:
– Matavfallet blir en del av det dåliga slammet. Det är
helt förkastligt. Det är bättre att kompostera. Biogödsel
förutsätter att matavfall och toalettavfall inte blandas
med övrigt avloppsvatten, säger Lena Jarlöw.
Andra vill skrota matavfallskvarnar helt och hållet.
Lars Wedén, Grön Liberal, anser att man osynliggör
avfallet. Ingen ser hur mycket mat vi kastar i onödan
och vad vi mal ner.
Men matavfallskvarnar är på frammarsch.
VA SYD har ett forskningsprojekt i stadsdelen
Hyllie. Cirka 1300 lägenheter kommer att installera matavfallskvarnar under en försöksperiod. De
är kopplade direkt till spillvattennätet. Projektet går
ut på att undersöka hur ledningsnät och reningsverk
påverkas av avfallet.
Separata avloppsledningar för matavfall och övrigt avfall är inte något Henrik Aspegren tror på.
Han menar att det traditionella avloppsnätet kommer att det vara det dominerande sättet att hantera
avloppsvatten även i framtiden.
– Nuvarande system fungerar bra ur många synvinklar och det kommer att fortsätta att utvecklas, säger han.
<<

Fakta:
Riksdagens miljömål är att 60 procent
av den fosfor som bortförs från åkermarken ska återföras senast 2015.
Regeringen har gett Naturvårdsverket ett nytt uppdrag om att utreda
hållbar återföring av fosfor. Det ska
vara klart i augusti 2013.
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Moderna reningsverk löser inte alla miljöproblem. Elda upp eller mylla ner avloppsslammet,
det är frågan miljöpolitiker och forskare brottas med.
Av Jenny Jewert

Guldet i toaletten
Tankar om att sluta kretsloppet mellan stad och land har
funnits länge. Den inflytelserika politikern och jordbruksskribenten Jacob Faggot skrev redan 1746: ”…ingen
bonde borde släppas ut genom tullarna innan han fyllt
sin tomma vagn, kärra eller släde med gödsel: annars är
det stor skada att detta ämnet till fruktbarhet skall kastas i sjön här i Stockholm…”. Hundra år senare spann en
av jordbrukets portalgestalter, professor Johan Arrhenius, vidare på dessa idéer i den agrara handboken ”Vårt
bästa guld”, där han frimodigt lyfter fram värdet av vårt
kiss och bajs genom att likna det vid den ädlaste av metaller. Men vad hände sen? Jo, runt sekelskiftet 1900
införs vattentoaletten och de första stora vatten- och
avloppsledningarna byggs ut, och vi bokstavligen spolar
bort guldet. Det löste ett sanitärt problem, men skapade
samtidigt nya miljö- och resurshushållningsproblem.
När vi skriver år 2012 är det lätt att vara efterklok.
Tänk om källsorterande system hade införts från
början, det vill säga att toalettavloppet avskiljts från
alla andra flöden från industrier, vägar, bad-disk- och
tvätt. Tänk om vi inte gjort alla dyrbara investeringar
i kloaker och ledningssystem, som blandar allt till en
potentiellt giftig sörja, som blir ett kvittblivningsproblem, istället för en åtråvärd resurs. Att slammet rötas
till biogas är bra, men det mesta av slammet finns trots
allt kvar, efter rötningen. Positivt är också att en hel del
av städernas dagvatten har kopplats bort och många industrier har minskat sina utsläpp tack vara ett intensivt
”uppströmsarbete” (att minska gifterna vid källorna).
Allt är därför inte nattsvart, vad gäller slammets potential som gödslings- och jordförbättringsmedel. Men
inom forskarvärlden och VA-branschen finns ändå diametralt olika synsätt på hur slammet ska hanteras och
olika ekonomiska intressen att vara medveten om. Det
finns forskare som i större skala vill testa ny patenterad
teknik för att bränna slammet och sedan rena fram fosforn ur askan. Fördelen med denna metod är att en hög
andel av fosforn kan utvinnas, och att produkten blir
ren från de flesta föroreningar. Nackdelen är att alla
andra godsaker, i form av mullämnen, kväve och vissa
mikronäringsämnen, går upp i rök. Metoden är också
mycket energikrävande. För att skala upp tekniken
krävs stora statliga investeringsstöd.
Andra forskare, liksom Lantbrukarnas Riksförbund,
Naturvårdsverket och branschorganisationen Svenskt
Vatten betonar istället vikten av att ta tillvara alla mikronäringsämnen, mullen, kvävet, kalium, svavel och fosforn i
slammet, och att under kontrollerade former sprida ett hygieniserat slam på åkermarken. Fördelen är att fler viktiga

ämnen kan återcirkulera från tätort
till landsbygd. Tekniken är enkel
och beprövad. En femtedel av allt
slam sprids redan på våra åkrar. Nackdelen är att det fortfarande kan finnas
kvar miljöfarliga ämnen som vi inte vill
ska hamna i jorden. Slammet är också väldigt
skrymmande, vilket är ett problem om det måste
spridas på åkrar som ligger långt bort.
Var man hamnar i denna diskussion avgörs av
hur man värderar olika risker och nyttor. Något
perfekt storskaligt system finns inte. Det enda som
är säkert är att enorma summor har plöjts ned i befintliga system, och enorma summor krävs om mer
genomgripande förändringar ska genomföras i vattenoch avloppshanteringen. Det gäller därför att hamna
rätt, och ta god tid på sig i beslutsprocessen. De tekniska
lösningarna kommer heller inte att se likadana ut i alla
delar av landet. Storstäder och byar har olika förutsättningar att lösa kretsloppsutmaningen.
Det är mot denna bakgrund man ska se det senaste
forskarinlägget om slammet (DN debatt 28/7). Hur regeringen formulerar sina miljömål får nämligen effekt
på vilka tekniker som får resurser och investeringsstöd.
Visst är det toppen att regeringen vill återcirkulera 60
procent av fosforn, som är en ändlig resurs. Men genom
att enbart ställa krav på återföring av fosfor till åkermarken, riskerar politiken att styra mot en energikrävande lösning, som fokuserar på fosforn och eldar upp
resten, istället för att uppmuntra system som inbegriper
även andra viktiga ämnen för bonden.
Miljömålsarbetet bör så långt möjligt genomsyras av
teknikneutralitet, och system som söker lösningar nära
källorna, istället för i slutet av ledningen. Från hälsosynpunkt är det i den vardagliga kontakten med kläder,
färger och plaster som vi exponerar oss för de stora kemikalieflödena. Genom att använda slammet som en
resurs motiveras samhället att bli mer varsamt med vad
vi sköljer ner i avloppet.
Vid bygget av det lyxiga och miljöprofilerade bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden ska ett källsorterande
avloppssystem provas. Arrhenius jublar i sin himmel
över Stockholms stads vision att återcirkulera guldet till
lantbruk i regionen. Jag håller tummarna för att det inte
blir stopp i avloppet. <<
Jenny Jewert är vetenskapsjounalist och fristående kolumnist
på Dagens Nyheter där denna artikel tidigare publcerats.
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Svenska soptunnor kan
nå hur långt som helst.
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återvinning
Sverige tillhör världseliten inom avfallshantering och återvinning. Genom att nyttja den kompetens
och erfarenhet som finns i de kommunala avfallsbolagen, utveckla en ny stark tjänsteexportgren som
skapar förutsättningar för hållbar tillväxt både här hemma och i omvärlden.
Text & foto: Thomas Nylund

E

ndast ca 1% av hushållsavfallet hamnar
numera på ”tippen” hos oss här i Sverige. Det
mesta – närmare 99 % - återvinns i form av energiråvara eller som material för produktion av nya
produkter. Det är en liten exklusiv skara länder som kan
uppvisa liknande resultat – hit hör också Nederländerna
, Tyskland samt Österrike, närmast följda av Belgien och
Danmark. I övrigt i Europa ligger snittsiffran för deponering på ca 50 %. Runt om i världen är det inte alltför
ovanligt att 80–100 % av avfallet dumpas på växande soptippar som tar allt större landarealer i anspråk, ofta i nära
anslutning till växande städer. Farligt avfall särskiljs ofta
inte och grundvattenskydd saknas vilket leder till föroreningar av sinande grundvattentillgångar.
Positivt är att medvetenheten ökar om att dessa soptippar är tickande miljöbomber. Det finns ett mycket
stort och växande intresse från omvärlden för hur vi
i Sverige lyckats så väl med vår avfallshantering. Här
finns en stor potential för att utveckla en ny stark tjänsteexportgren. Möjligheten hägrar att kunna minska
avfallsmängderna och öka materialåtervinningen samt
nyttjandet av avfall som energiråvara för produktion av
såväl elkraft som värme/kyla och som drivmedel i form
av t ex biogas. Detta är i allra högsta grad viktiga och
nödvändiga åtgärder för att bemästra det globala klimathotet och för att bygga framtidens hållbara städer.

Framgångsfaktorer

Vad är då förklaringen till att vi lyckats så väl? Vad är
det vi kan exportera? De utländska delegationer som
besöker oss – främst från Asien, Afrika och Sydamerika – efterfrågar oftast initialt beskrivningar av våra
tekniska lösningar. De vill se våra anläggningar för
behandling och förbränning av avfall. Rätt så snart
kommer dock insikten om att det inte enbart handlar
om ingenjörsteknik utan i minst lika stor utsträckning om lagstiftning, ekonomiska styrmedel, kommunikation, samverkan och management för att uppnå
den höga återvinningsgrad vi har.
”Den svenska avfallshanteringsmodellen” bygger
på ett helhets- och systemtänkande. Det räcker inte
att bygga en effektiv anläggning – hela avfallshanteringskedjan måste fungera. Visst är tekniken viktig,
och vi är tekniskt framstående, men ännu viktigare är
människans agerande. För att göra rätt och motivera
till att göra rätt måste man förstå varför.
Av stor vikt för att skapa förståelse, medvetenhet,
delaktighet och därigenom också tillit från medborgarnas sida är den planerings- och prövningsprocess
som vi har. Hur vi tar fram våra avfallsplaner med
öppenhet, insyn och påverkansmöjlighet. Hur vi koordinerar och integrerar denna avfallsplanering med
övrig fysisk samhällsplanering.
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Det kommunala ansvaret
Jag vill hävda att det är av fundamental betydelse att det
finns ett det finns ett tydligt offentligt ansvarstagande
för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart system.
Uppbyggnaden och vidmakthållandet av ett avfallshanteringssystem med dess olika delar för insamling,
behandling och återvinning kräver stora investeringar.
Det handlar om en infrastruktur-utbyggnad som kräver ett ansvarstagande från det allmänna.
I detta sammanhang framträder ytterligare en
framgångsfaktor – kommunal samverkan. För att
kunna bära stora långsiktiga investeringar och för att
vidmakthålla och utveckla den infrastruktur och det
system som vi här talar om krävs ofta en samverkan
över ett större geografiskt område. Många av våra
svenska kommuner har också bildat gemensamma
bolag eller gått in i kommunalförbund för att säkerställa tillräckliga resurser och kompetenser för renhållningsverksamheten. Motsvarande finns också
inom energi- och VA-området.
Även denna erfarenhet och kompetens om kommunal samverkan kan i sig utgöra en exportprodukt.
I regel är den utländska part som efterfrågar det
svenska kunnandet också en offentlig aktör, en stad
eller kommun. Kontakterna på den politiska nivån
är regelmässigt initialt av stor betydelse för att etablera kontakt och förtroende, varefter vi tjänstemän
på respektive sida kan kliva in och göra det som vi är
duktiga på inom våra sakområden.

Återvinningsindustrin – offentligt och privat
Ännu ett karaktärsdrag i den svenska avfallshanteringsmodellen är att betydande, i vissa delar övervägande, delar av utförandet ligger på privata entreprenörer. Vi har
alltså en kombination av långsiktigt offentligt ansvarstagande – med ansvar för planering, kommunikation,
upphandling, beställning m m och ett konkurrensutsatt
utförande som i idealfallet stimulerar till utveckling av
kostnadseffektiva lösningar. Även denna uppdelning –
eller symbios om man så vill kalla det – betraktas med
stort intresse av många utländska besökare.

Avfall Sveriges exportsatsning
Branschorganisationen Avfall Sverige har nyligen
startat en särskild arbetsgrupp för export. Syftet är
att gynna export av det svenska avfallskunnandet och
produkter och tjänster inom avfallssektorn såväl från
kommunal som privat sida. Satsningen drivs i projektform under 2012-2013. Ambitionen är att det ska vara
en kraftfull satsning som binder ihop avfallsbranschens
kompetenser från både det kommunala och det privata.
Medlemmarna i arbetsgruppen kommer från bägge
håll. Ledord är öppenhet och samspel. <<
Mer information finns på Avfall Sveriges hemsida
www.avfallsverige.se/export.
Thomas Nylund är förbundsdirektör för Gästrike Återvinnare samt ordförande i Avfall Sveriges arbetsgrupp för export.
Bilderna är från en studieresa till Kina.
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Mitt i Bengtsfors, bredvid Dalslands kanal, ligger EKA Miljörum, en permanent utställning om ett stycke svensk
industrihistoria och de miljöproblem som kom i dess kölvatten.
Av Annika Karlsson

EKA Miljörum

– från miljöhot till besöksmål

Med hjälp av moderna hällristningar förmedlas ett budskap till kommande generationer.

Här låg Elektrokemiska Aktiebolaget, EKA, 1897–1922. Ett företag
i den tekniska frontlinjen och det första i sitt slag i Sverige. Sjuttio
år efter det att fabriken lades ner upptäcktes det kemiska arvet efter
EKA, stora mängder kvicksilver och dioxiner. Marken var då bland
de mest förorenade i Sverige. Nu är den gamla industritomten sanerad. Området har återställts och förseglats. Det som kan finnas
kvar i marken ska stanna där. I tusentals år framöver om så skulle behövas. Det huvudsakliga syftet med miljörummet är att föra denna
kunskap vidare till kommande generationer.

Industrihistorien
I slutet av 1800-talet fick ingenjör Rudolf Lilljeqvist upp ögonen för en ny metod att framställa klor och andra ämnen med
hjälp av elektricitet. Att elen i Sverige med sin vattenkraft var
tio gånger billigare än många andra länder i Europa gjorde det
gynnsamt att anlägga en elektrokemisk industri här. Lilljeqvist
annonserade efter ett vattenfall och fick napp i Bengtsfors vid
forsen mellan Lelången och Bengtsbrohöljen. Detta var förstås
inte gratis varpå han fick med sig Alfred Nobel som finansiär.
Man började bygga kraftverket och industrin, 1897 startade turbinerna och verksamheterna var igång.
Processen i EKA-fabriken kallas kloralkaliprocessen där råvaran är natriumklorid, vanligt koksalt. Med hjälp av elektricitet
kan saltet sönderdelas till klorgas och lut. Klorgas används bland
annat till att bleka papper och pappersmassa. En av de två elektriska polerna utgjordes av kvicksilver och den andra av grafit.
År 1920 hade EKA ca 90 anställda och var därmed en av de
större industrierna i Dalsland och känt runt om i världen för att

tillverka finkemikalier som natriumhydroxid och kaliumhydroxid
till apotek och laboratorier. Därefter började affärerna sina och fabriken lades ner 1922. Tillverkningen flyttades till Bohus norr om
Göteborg där EKA-Chemicals finns kvar än idag.
Kvicksilver och andra ämnen spreds från EKA via damm, rök
och ånga men den stora boven i dramat var de elektrokemiska
cellerna. Det bildades slam i cellerna då elektroderna slets ner
under processen. Dessa måste rengöras regelbundet och slammet
skyfflades upp i skottkärror som tömdes vid strandkanten. Ca 30
ton elektrodslam innehållande kvicksilver och dioxiner dumpades under de 25 år som EKA var i drift.

EKA och miljöproblematiken
I mitten av 90-talet upptäcktes höga halter av föroreningar inom
EKA-området, vilka utgjorde ett allvarligt hot mot Bengtsbrohöljen och nedströms liggande vattensystem, inklusive Vänern. Det
huvudsakliga problemet var stora mängder kvicksilver och dioxiner,
men även andra tungmetaller såsom bly, koppar och zink fanns i
förhöjda koncentrationer på området. Dessutom förekom PAHföroreningar (polyaromatiska kolväten) i marken. Grundvattnet på
området var också förorenat med perkloretylen (PCE).
Före saneringen var föroreningsspridningen från EKA-området under normala förhållanden ca 400 gr kvicksilver, 6 mg
dioxin och 40 kg perkloretylen (PCE) per år. Under kraftiga
vårflöden kan spridningen ha varit betydligt större. Utan en
sanering skulle en spridning av föroreningarna i Bengtsbrohöljen ha fortgått under mycket lång tid. Dessutom skulle
framtida händelser kunnat orsaka än större miljöpåverkan.
STADSBYGGNAD 4 · 2012

19

TEMA Avfall & Återvinning

Stora granitblock med moderna hällristningar
används som sittplatser framför scenen.
På platsen där cellhallen stod berättas om
Bengtsfors industrihistoria.
Delar av skyddssponten bildar bakgrund i utställningen om saneringen.

EKA-saneringen
Bengtsfors kommun initierade EKA-projektet 2001. Efter en omfattande tillståndsprocess meddelade Miljödomstolen den 4 juli
2005 att Bengtsfors kommun fick tillstånd att sanera EKA-området. Första spadtaget togs våren 2006 och därmed var det största
statligt finansierade saneringsprojektet i Sverige dittills igång.
Längs med strandlinjen installeras en skyddsspont med syfte att
hindra förorenade jordmassor att spridas till Bengtsbrohöljen under
de kommande schaktningsarbetena. För att hindra att grundvatten
rann in, anlades en dränering runt området. Marken grävdes ut till
olika djup beroende på föroreningsgrad. Största djupet, ca 6 meter,
uppnåddes på den starkt förorenade EKA-udden, där skottkärrorna
med slam hade tömts. Totalt schaktades 60 000 ton förorenade
massor ur EKA-området och transporterades till SAKAB för behandling vilket motsvarar 2400 lastbilar.
I oktober 2007 upptäcktes något som skakade om hela projektet. Man fann då betydande mängder flytande kvicksilver under
bland annat cellhallens golv. Detta tvingade fram ett nytt arbetssätt. Schaktningen måste kontinuerligt granskas och massor med
fritt kvicksilver fick transporteras i slutna kärl (tunnor). Tunnorna
skickades till Tyskland för extrahering, tunnor med fritt kvicksilver skickades sedan tillbaka till SAKAB, där de fortfarande är
uppställda i avvaktan på beslut om hur de ska slutförvaras.
Efter att schaktningsarbetena avslutats i september 2008 återfylldes området med rena massor. Därpå anlades ett skyddsskikt av
stenmjöl, ett tätskikt (bentonitmatta) och till sist ett 1 meter tjockt
skyddsskikt med dränering och jordfyllnad. Det största potentiella
miljöhot som efterbehandlingen har undanröjt är risken för läckage av stora föroreningsmängder till Bengtsbrohöljen. Tack vare de
utbyggda vertikala barriärerna (filtren), de horisontella tätskikten
med ovanpåliggande skyddslager och det förbättrade erosionsskyddet har spridningsrisken numer minimerats.
20
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Totalt har 13,5 ton kvicksilver och 340 gram dioxin grävts ur
EKA-området. Projektets mål var att reducera spridningen av
kvicksilver med 90 % och spridningen av dioxiner med 85 %. Allt
tyder på att målet har uppfyllts. Området kommer att följas upp
enligt ett omfattande kontrollprogram fram till 2019.
Bengtsfors kommun har varit huvudman för EKA-projektet,
som genomförts i nära samarbete med Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Saneringen av EKA har kostat
280 miljoner kronor, vilket har finansierats genom bidrag från
staten via Naturvårdsverket och en mindre del, ca 5 miljoner kronor, från Bengtsfors kommun.

EKA Miljörum skapas
De föroreningar som finns kvar inom EKA-området efter saneringen innebär att det finns omfattande restriktioner för hur området
får användas. Det är inte tillåtet att gräva, bebygga eller plantera
träd inom området. Och tidsperspektivet är långt. De föroreningar
som finns kvar innebär en risk under 1000 år framöver.
För att berätta om EKA-området har en pedagogisk park
skapats; EKA Miljörum. I parken finns tre temautställningar;
den industrihistoriska bakgrunden, problematiken kring föroreningarna och saneringens genomförande. Här finns moderna
hällristningar som prövar olika symbolspråk. För att 1000-årsperspektivet ska bli verklighet måste varje generation kunna inhämta kunskap om hur området måste skyddas.
Det som en gång var en stolt industri och sedan en av Sveriges
mest förorenade platser har återigen blivit en plats som Bengtsforsborna är stolta över. EKA Miljörum har blivit ett spännande besöksmål, en plats för konserter, lek och umgänge runt grillplatser. <<

Annika Karlsson är planerare i Bengtsfors kommun

Moskva

Finansiell växtvärk

Skyskrapor i cityläge är fortfarande ett hett debatterat tema i Stockholm, men i Moskva har man gått från ord till handling.
Stadens höghuskomplex, International Business Center, som beräknas bli färdigt om fyra år, förenar affärsverksamhet, bostäder
och underhållning. Trots förseningarna utgör skyskraporna redan idag ett framträdande inslag i Moskvas skyline.
Av Markku Björkman, frilansjournalist

Arbetet i byggnadskomplexet, Moskvas
Internationella Business Center, fortsätter.
Flera av skyskraporna fungerar redan normalt och inflyttningen till lägenheterna
har inletts . (Pressfoto: Mirax – Group)

B

yggandet av affärscentret i Moskvas
City med ett tiotal skyskrapor inleddes
2004. I planen ingick spektakulära inslag,
som ett snurrande korkskruvstorn och
världens högsta byggnad. Inom projektet
ryms även tre tunnelbanestationer.
Moskvas myndigheter vill med ett antal extremt
höga hus förstärka stadens moderna image och göra den
jämbördig med andra finansiella centra i världen. Höghusen utgör en del av utbyggnaden av västra Moskva.
Projektet försenades fyra år på grund av finanskrisen
och slutförs enligt nya beräkningar år 2016.
Flera av skyskraporna står dock färdiga och inflyttningen till lägenheterna har inletts. Här erbjuds
generösa terrasser eller inglasade balkonger och panoramautsikt över staden. Capital City- komplexet, med
över 100 000 kvm våningsyta, var ett av de första delprojekt som avslutades ifjol och öppnade sina dörrar för
köpare och hyresgäster.
Moskva-skyskrapan har 73 våningar, medan S: t Petersburgtornet är något mindre, med 52 våningsplan.
Byggnaderna, med en silhuett som påminner om ojämnt
staplade byggstenar, har designats av amerikanska arkitektbyrån NBBJ. De flesta lägenheter är redan sålda.
– Våra kunder som köper lägenheter är mestadels
unga, energiska affärsmän under 40 år. Komplexets genomsnittliga lägenhetsyta ligger på mellan 100 och 300
kvadratmeter, sade Ziminsky.

Stadsplanemässigt misstag
Planeringen av projektet inleddes under Moskvas förre
borgmästare Jurij Luzhkov och byggprocessen har sedan dess beskrivits av nuvarande Moskvas borgmästare
Sergej Sobyanin som "ett stadsplanemässigt misstag."
Affärscentret genomgick många förändringar under
byggnationen. Enligt fastighetsmäklare i Moskva varierar
priserna också beroende på kvaliteten på lägenheterna.
– Lägenheterna kostar mellan 7000 till 15 000
dollar per kvadratmeter, men för en inredd bostad
kan man få betala upp till 25 000 dollar, berättar
Nazdezhda Volokhova, biträdande direktör vid fastighetsbyrån Usadba.
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Finanskvarteren för Rysslands rikaste personer
har en yta på en miljon kvadratmeter. Området har
plats för hotell, lyxvåningar, exklusiva restauranger,
biograf, gym, kasinon och festlokaler. Notan för
investeringarna beräknas till 800 miljarder kronor.
Samtidigt råder skriande brist på bostäder i den
ryska huvudstaden. Många moskvabor delar badrum och toalett i dragiga hus från 30-talet. För de
förmögna ryssarna, som höghusen byggs för, är situationen den omvända.
För dem tycks ingen finanskris existera - trots att
Moskvabörsen rasade med 75 procent under 2008.
Enligt tidskriften Forbes ryska upplaga, finns det
110 affärsmän i landet som är goda för minst en
miljard dollar. Runt 200.000 ryska familjer har en
årsinkomst på minst en miljon dollar.
Ordföranden för byggnadsnämnden i Moskva,
Michail Moskvin-Tarchanov motsatte sig byggandet
av högsta skyskrapan, Rysslandstornet, från början.
– Det är svårt att se något skäl till ett så här utmanande bygge.
Byggverksamheten pågår fortfarande i området
planerades bli ett litet Manhattan som skulle bli hjärtat i affärslivet, eftersom Moskvas centrum håller på
att bli för trångt och trafikstockningarna olidliga. Vi
ville undvika de problem som London råkat ut för,
berättade Moskvin-Tarchanov, för journalister.
Många Moskvabor anser att det nya affärscentret
bara har förvärrat trafikstockningarna i centrum
och att de moderna höghusen inte passar stadens
befintliga arkitektur.
Allmänhetens intresse riktas nu mot den moderna ortodoxa kyrka som snart står färdig bredvid de
nya skyskraporna. För inte så länge sedan förbjöds
och revs religiösa byggnader både inom och utom
Ryssland. Nu bygger man nytt av glas och betong.
<<

1. Moskvas skyskrapor modell äldre. Universitetets
huvudbyggnad. Det finns även hotell och flera bostadshus i samma utförande, dock ofta med toan i
korridoren. (Foto: Markku Björkman)
2. Moskvafloden får en helt ny omramning. Många av
stadens invånare anser att komplexets glasfasader
inte passar in i stadens dekorativa stil. Andra anser
att Moskva borde byggas i rysk stil, medan de så kal�lade Manhattan - förespråkarna hoppas å sin sida att
projektet ska kunna genomföras i dess ursprungliga
form.(Foto: Markku Björkman)
3. Höga torn i Moskvas natt. Komplexet består bland annat av två torn, som heter Moskva och St Petersburg
och som omfattar 101.440 kvadratmeter lägenhetsyta
för ”superrika”. (Mirax Group, Pressfoto)
4. Ny orienteringspunkt i Moskva för den som har råd.
Komplexets 20 byggnader ägs idag delvis av miljardärerna Mikhail Prokhorov, Oleg Deripaska och en
grupp aktieägare.
5. Det blir bland annat höhusen Tower 2000, Expocenter, Evolution Tower, komplexet Imperial Tower, City
of Capitals, Eurasien Tower, Federation Tower och andra projekt, som ska förstärka Moskvas nya moderna
image. (Foto: Moskvas turistmyndighet, Media Room)
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Enligt vice - koncernchefen för ett av de ansvariga byggföretagen Mirax Group, Sergej Polonsky,
drabbades koncernen av allvarliga ekonomiska
problem under krisperioden. Nu har byggandet
åter kommit igång. (Pressfoto, Mirax Koncern)

1.

2.

3.

4.

5.

STADSBYGGNAD 4 · 2012

23

Annedal

Stad och land på samma gång
Text och foto: Barbro Larson

Spektakulär utsikt, brygga utanför vardagsrummet, smarta lägenhetslösningar – men också dåliga förvaringsutrymmen, mörkt, svårtillgängligt. Årets Bomässa i Annedal
bjöd på bostadsmijöer av högst skiftande kvalitet. Ändå
är det bestående intrycket positivt. På det som syns –
gårdar, uteplatser, parker och promenadstråk har byggherrar, arkitekter och staden (markägaren) lagt det mesta
krutet. Det lantliga läget vid Bällstaån och Solvalla har
utnyttjats maximalt, ån har breddats och en liten sjö har
anlagts inom området.
”Osvenskt” har med tiden kommit att användas
som en positiv beskrivning av miljöer och företeelser.
I Annedal känns uttrycket ovanligt adekvat. Dels bidrar
förstås det soliga sensommarvädret som sveper in världen i ett gyllene skimmer, men framförallt är det någonting i husens oblyga placering tätt intill varandra,
många lägenheter med full insyn från torg och gator
utanför, där människor flanerar och sitter vid uteserveringar. Det känns lite ovant, men spännande att skavas
så tätt mot varandra
Det senaste decenniets mantra bland arkitekter och
planerare om ”stadsmässighet” tycks alltså leva vidare.
Frågan är bara om det alls är möjligt att bygga stad på
hur kort tid som helst. Många av de ”riktiga” städernas
kvaliteer beror just på att de vuxit upp under låntg tid.
Lite kluven blir man också beträffande kommunikationerna. Både pendeltåg, tunnelbana och tvärbana
passerar här. En god sak förstås – men det bullrar. När
pendeln dundrar förbi är det inte bara änderna i den
lilla sjön som får skrämselhicka.
Och inte långt därifrån ligger Brommaflyget med sin
ljudmatta av uppvarvande flygplansmotorer. <<
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fakta annedal
Med Annedal omvandlas ett industriområde till det
som Sockholms stad kallar promenadstadsdel. Området avgränsas av Bällstavägen i söder, Ulvsundavägen och Solvalla travbana i väster, Bällstaån i norr
och Tappvägen i öster.
Annedal ingår i stadsutvecklingsområdet MariehällBrommafältet-Ulvsunda som utmärks av att de ligger i
bra kollektivtrafiklägen på redan exploaterad mark, ofta
f.d. industrimark. Stockholms stad vill skapa en blandad
bebyggelse här med både bostäder och arbetsplatser.
Annedal ska bli en del av en sammanhållen region
mellan Stockholm, Sundbyberg och Solna. 5000 personer kommer att kunna bo i en stadsdel som präglas av
aktivitet, rekreation, valfrihet och parker.
Tillgängligheten ska vara så god att alla kan färdas
till fots, med cykel, barnvagn, rullator, rullstol eller annat i hela området.
I Mariehäll, vid Stockholms stads gräns mot Sundbyberg, byggs Annedal som kommer inrymma lägenheter

för cirka 5000 personer, en ny skola (sexårs till årskurs 6)
och ett flertal förskolor. Annedal planeras med barnen i
åtanke. Mitt i området ligger Annedalsparken med pulkaåkning, bollplan, lekplatser och promenadstråk, samt
ett torg där ungdomar kan spela streetbasket. Dessutom
planeras ett motionsområde för äldre personer med olika
arbetsredskap för att träna balans och styrka. Bostäderna
byggs med moderna miljöanpassade och energieffektiva
material. Alla byggherrar arbetar med att minska uppvärmningsbehoven och koldioxidutsläppen.
Stockholms stad i samarbete med Besqab, Trifam
Fastighets AB, Borätt, ByggVesta, Einar Mattsson, Erik
Wallin, Folkhem, JM, Järntorget, HEBA Fastighets AB,
NCC, PEAB, Reinhold Gustafsson Förvaltning AB, Seniorgården, Skanska, SKB, Stockholmshem, Svenska
Bostäder, Veidekke, Viktor Hanson och Värmdö Bygg.
De första bygg- och säljstarterna i området har börjat.
Första inflyttningen skedde i februari 2011. Hela området
beräknas stå klart under 2016
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• Nya trafikförsörjningsplaner arbetas nu fram på
de 21 regionala kollektivtrafikmyndigheterna.
Efter flera års ”tjat” i form av rapporter, studier och
böcker om ökat samarbete mellan stads- och trafikplanerare från bl a Boverket kom så den nya lagen.
Den gäller fr o m i år och stipulerar att samverkan
mellan kollektivtrafik och övrig planering ske nära.

Kollektivtrafiken

• Kollektivtrafiklagen ger också fritt fram för kommersiella linjer i konkurrens med de offentliga.
Intresset har hittills varit skralt. Ett drygt tiotal
anmälningar om ny trafik har lämnats in, de flesta i
Stockholmsområdet.
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Den enda konkurrerande busslinje som låtit tala
om sig går från Ciryterminalen till Djurgården i
Stockholm. 50 kronor kostar en tur.

”gifts ihop” med övrig planering
Den nya kollektivtrafiklagen betonar det operativa, politiska ansvaret för trafikfrågorna.
– Om våra förhoppningar infrias, blir kollektivtrafiken en mer självklar pusselbit i hela samhällsplaneringen. Det säger Magnus Forsberg, som är strategisk planerare för kollektivtrafiken i Region Blekinge.
Av Lalla Lindström, frilansjournalist
Foto: Eva Wernlid

M

agnus forsbergn understryker dock att
det är för nära inpå förändringarna för att se
hur man lyckas. Den nya kollektivtrafiklagen
trädde i kraft vid årsskiftet, och de 21 nybildade regionala
kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) är nu i full färd
med att spika nya trafikförsörjningsplaner. I en del län
ligger de klara, hos andra är planerna ute på remiss. I Blekinge är planen på remiss till den första oktober.
Vad skiljer arbetet nu från tidigare?
– Samråden är mer omfattande och kollektivtrafiken
kan komma in tidigare och mer naturligt vid olika typer av
samhällsplanering, som byggande, säger Magnus Forsberg.
I Region Blekinges trafikförsörjningsplan ingår en ny
uppbyggnad av organisationen – på tre nivåer. En regionstyrelse som tar de stora besluten, en trafiknämnd som tar
löpande strategiska beslut och Blekingetrafiken som är det
operativa bolaget som upphandlar och förvaltar trafiken.
– Det politiska strategiska ansvaret är nu mer betonat, understryker Anna Grönlund, nu förbundsdirektör på Bussbranschens Riksförbund men på väg till nytt
jobb med kollektivtrafikfrågor inom Sveriges kommuner och landsting, SKL.
Också hon trycker på betydelsen av att man nu enligt lagen ska ”gifta ihop” kollektivtrafiken med planeringen av övrig infrastruktur i den offentliga planeringen, en planering som tidigare var separerad från det
övriga genom trafikmannalagstiftningen.
Och trafikförsörjningsplanen har inte bara getts en
högre dignitet med en omfattande samrådsprocess. Det
finns nu också en juridisk lagstiftning som till exempel
går det möjligt att överklaga försörjningsplanen.
– Därigenom har möjligheterna till insyn och påverkan ökat för både entreprenörer och enskilda, säger
Anna Grönlund.
I förarbetet till lagen har man mycket riktigt också
tryckt på möjligheten till samverkan med andra offentliga
beslut om till exempel bebyggelseplanering, regional utveckling, miljöåtgärder och investeringar i infrastruktur.
Bakom de regionala kollektivtrafikmyndigheternas
trafikförsörjningsplaner ligger följaktligen ett stort antal
samrådsmöten, invånardialoger, dialog med näringslivet,

handikappråd, pensionärsråd, samråd med Trafikverket,
länsstyrelse, trafikföretag, politiska partier mm.
Försörjningsplanerna kommer att vara fastställda
senast i början av oktober, ett undantag är Region
Värmland som begärt utsträckt tid. SKL kommer att
utvärdera de regionala trafikförsörjningsprogrammen.
I utvärderingen av innehållet ser man speciellt på politiska målsättningar, miljöfrågor, tillgänglighet för
handikappade, kommersiell trafik, länsöverskridande
trafik och tidsperspektiven. En rapport kommer sedan
i december, där också behovet av utveckling och förbättring av programmen kommer att utvärderas.
Ansvaret för de 21 regionala kollektivtrafikmyndigheterna vilar på både kommuner och landsting, som
getts frihet att bygga upp verksamheten – de är nu uppbyggda på fyra olika sätt: inom landstinget, inom regionen, i regionförbund eller i kommunalförbund.

Ljumt intresse för egna linjer
Inför en ny kollektivtrafiklag utmålades ett scenario där
många bussar tävlar om passagerarna till och med på
samma linjer, så som följden blev när trafiken släpptes fri
i England. Än så länge har detta långt ifrån blivit verklighet. Bara ett drygt tiotal konkurrerande linjer har anmälts.
– Mycket av debatten innan lagen infördes ser jag
som jämförelse mellan äpplen och päron. Förändringen här är lite svenskt lagom och långsam…det är
ju inte fråga om total avreglering som i England. Det
finns inte många linjer som lönar sig driva kommersiellt, de flesta linjer som är lönsamma har ju faktiskt intecknats av den kollektiva trafiken, upphandlade och
subventionerade till 50 procent, säger Anna Grönlund
på Bussbranschens Riksförbund.
Den konkurrerande trafik som hittills väckt störst
uppmärksamhet är en busslinje i Stockholm från Cityterminalen ut till Djurgården och Skansen/Gröna Lund,
en linje som startats av Nobina. På dessa bussarna går
det att betala med kontanter eller kort i motsats till på
SL:s spårvagn som går till Djurgården. Biljetten till Djurgårdsbussen kostar 50 kronor och SL:s biljetter gäller
inte. Trafiken ska utvärderas i höst.
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Den första alternativa linje som startades var en
busslinje mellan Nacka och Kista. Därefter har två nya
busslinjer startas från Bromma flygplats, ett par rundturslinjer för turister i centrala Stockholm – och så har
ett par arbetspendlarlinjer per båt startats i Stockholm.
Swebus har startat en linje som kör hugade konsumenter från Göteborg till Ullared och Gekås, liksom en linje
Mariestad-Skövde-Uddevalla. I Skåne har ett par flygbusslinjer anmälts och i Kalmar anmäldes inför sommaren
trafik med en cykelfärja mellan Färjestaden och Kalmar.
Anna Grönlund, just nu med båda ben i bussbranschen
men på väg mot den offentliga planeringen av kollektivtrafiken, påpekar att det är en lång process innan man kan
se någon effekt på kollektivtrafiken genom den nya lagen.
– Hur det kommer att se ut i framtiden beror mycket
på den politiska diskussionen om valfrihet och styrning.
Vi ser ju hur modellen för vård och skola förändrats, med
skolpeng och vårdgaranti. Kanske kan det komma en
resenärspeng en dag, med fritt val hur den ska fördelas,
säger hon och konstaterar att det blir de politiska diskussionerna som kommer att avgöra framtiden för kollektivtrafiken. Idag är det väldigt svårt att som enskild aktör
bygga upp en ekonomiskt försvarbar verksamhet som
kan konkurrera, säger hon. <<

LAGEN I KORTHET
En ny kollektivtrafiklag infördes vid årsskiftet.
I korthet innebär den att:
• det finns större möjligheter att starta alternativ
lokal och regional kollektivtrafik. Det företag
som vill starta en ny linje ska anmäla trafikstart
tre månader i förväg och kan upphöra med
trafiken på kort varsel.
• det är lättare att etablera trafik över länsgränser.
• de tidigare trafikhuvudmännen som fanns i
varje län har ersatts med regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM).
• strategiska beslut om kollektivtrafik som
tidigare ofta tagits av länstrafikbolag nu tas
på förvaltningsnivå för ökad insyn och bättre
samordning med annan samhällsplane.
• även kommersiella kollektivtrafikföretag måste
lämna information om sitt trafikutbud till ett
gemensamt system för trafikantinformation.
• de regionala kollektivtrafikmyndigheterna beslutar om regionala trafikförsörjningsprogram
och allmän trafikplikt.
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Anna Grönlund.

Karlsruhemodellen
Karlsruhe har sedan hundra år tillbaka ett välutvecklat spårvagnsnät och är även en viktig knutpunkt för järnvägstrafiken. Det gjorde att man började fundera på att öka upptagningsområdet och skapa ett effektivare och
attraktivare kollektivtrafiksystem genom att köra spårvagnar på järnvägsspår. Ett forskningsprojekt påbörjades
1983, det övergick till utvecklingsarbete och 1991 invigdes första ”tram-train” linjen på sträckan mellan BadenBaden och Bretten. Konceptet att kombinera spårvagnstrafik med tågtrafik spred sig snabbt till andra tyska städer
och blev känt som Karlsruhemodellen. Staden var ett av målen för KT:s studieresa förra hösten.
Av Maria Brodde Makri

K

a r lsruhe sta dtba hn dr i vs av Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) som ansvarar för stadens kollektivtrafik tillsammans med Albtal Verkehrs Gesellschaft och
Deutsche Bahn. Från stadens centrum når man nästan alla städer
i regionen (Ettlingen, Wörth am Rhein, Pforzheim, Bad Wildbad,
Bretten, Bruchsal, Heilbronn, Baden-Baden och även Freudenstadt i Schwarzwald).
Tram-train fordonen är konstruerade för att arbeta under två
olika strömförsörjningssystem. I staden Karlsruhe körs spårvagnarna under 750 V DC och på järnvägsnätet under 15 kV AC.
Övergången från spårvagn till järnvägsdrift sker automatiskt och
obemärkt för passagerarna eftersom fordonen rullar utan spänning en kort sträcka vid övergången. Nivåskillnaden på de olika
plattformarna hanteras med uppfällbara fotsteg.
Turtätheten är hög och varierar från tio minuterstrafik per
timme och riktning som är det vanligaste till timmestrafik under lågtrafiktid. Fordonen kan nå en hastighet på 100 km/h men
på spårvagnssträckan varierar körhastigheten från 25 km/h längs
gågatan till 70 km/h längs separerade spår.
Hög accelerationsförmåga tillåter fler hållplatsstopp utan att
restiden förlängs. Man har minskat avståndet mellan hållplatserna för att öka upptagningsområdet och tillgängligheten för passagerarna. har Kransorterna har idag nästan dubbelt så många
hållplatser längs samma sträckning jämfört med tidigare.
Regionen har sju tram-train linjer och antalet passagerare på
dessa överträffar alla förväntningar. Som exempel fyrfaldigades
antalet passagerare på direktlinjen mellan Bretten och Karlsruhe
kort efter invigningen. Från 2.000 resor per dag innan driftstarten 1992 har man idag 18.000 resor per dag längs samma sträckning. Hela åttio procent av passagerna har start och målpunkt
längs sträckningen och behöver inte göra några byten.
Detta framgångsrika konceptet har fått många efterföljare.
Först var Saarbrükenregionen 1997, sedan Kaselregionen 2007
med ”Regio Tram” systemet som baseras på Karlsruhes erfarenheter. I Tyskland pågår projekt i Bremen, Braunschweig, Kiel och
Chemnitz och i Frankrike finns liknande planer för inte mindre
än tio regioner. <<

Maria Brodde Makri är biträdande avdelningschef för trafikavdelningen, Gatukontoret Malmö stad.
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Notiser
Långt borta och nära
En läsare har reagerat på vårt påstående i föregående nummer
att Tallin är vår närmsta huvudstad. Läsaren menar att vad som
är närmast beror på var man befinner sig i vårt avlånga land. En
riktig iakttagelse i och för sig, men uppgifter av detta slag är kanske inte menade att tas på så blodig allvar utan mer som kuriosa.
Så du noggranne; res till Göteborg i den trygga förvissningen att
nu är Oslo närmast – som vanligt.
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Datum

start

slut

Adress

Stad/Land

Plats

2012
Stadsbyggnad nr 4, utgivningsdag

14 sep

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte

20–21 sep

Ringsted

Styrelsemöte

27 sep

Stockholm

Smtr MEX-kommittén

1 okt

Studieresa till Holland, Tyskland och Schweiz

5–9 okt

Trafik- och gatudagar

8–9 okt

Smtr Gatukommittén

10 okt

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag

19 okt

Stadsbyggnad nr 6, manusstopp

26 okt

16.00

Tel.möte

Samling i Amsterdam
Stockholm
09.00

Hornsgatan 20

Arrangör: SKL

Stockholm

Smtr MEX-kommittén

5 nov

MEX-dagar 2012

6–7 nov

Vasaplan Skolgatan 59

Umeå

Smtr Lantmäterikommittén

20 nov

Fleminggatan 4

Stockholm

Tekniska Nämndhuset

Kommunala Lantmäteridagarna 2012

21–22 nov

Malmskillnadsgatan 46

Stockholm

Citykonferensen Ingenjörshuset

IFME GBoD meeting

19–23 nov

Nya Zealand

Coromandel Peninsula

Styrelsemöte med strategidagar

29–30 nov

Växjö

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag

7 dec

Umeå
Umeå Folkets Hus

2013
Stadsbyggnadsdagarna 2013

6–7 feb

Ledarutbildningsdagar 2013

mars

IFME GBoD meeting

7–11 april

Årsmöte Island

8–9 maj

Miljö & Teknik / Kommunalteknik

13–15 maj

Årsmöte FKT

16–18 maj

NKS-möte

18 maj

Gatukontorsdagar 2013

21–23 maj

KommunalTeknik 2013

sept

Stockholm

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte

20–21 sept

Danmark

Ringsted

IFME GBoD meeting

8–9 nov

Island

Rejkjavik

NKS-möte

nov
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ArcCadastre och GEOSECMA påbörjar gemensam resa
För en tid sedan utökades vårt produktutbud med ArcCadastre. Vi ser nu över hur vi kan
kombinera ArcCadastre och GEOSECMA och på så sätt stärka de bästa delarna ur respektive
produktlinje för att ge dig som användare ännu skarpare funktionalitet! Naturligtvis fungerar
det även utmärkt att kombinera dem.
ArcCadastre är en stark produkt för insamling, underhåll,
bearbetning och presentation av geografisk och fastighetsanknuten information. Arbetar du i en KLM-kommun finns
även möjliget att arbeta med fastighetsbildning och förrättningsverksamhet. Denna lösning erbjuds via Lantmäteriet och
är därför integrerat med Lantmäteriets grunddatasystem
och Trossen. Det finns stora fördelar med att kunna använda
samma programstöd inom flera verksamheter.
GEOSECMA for ArcGIS är en unik produktfamilj som är
utvecklad för att hantera kommunal information i dess olika
stadier. Systemet omfattar funktionalitet för planering, dokumentation, förvaltning och analys. Alla användare arbetar i
en sammanhållen miljö med gemensam datalagring. Utifrån
kartan länkar systemet samman alla data som används i en
kommun. Informationen blir överskådlig, lättåtkomlig och
enkel att uppdatera. Var du än befinner dig.
PRIMÄRKARTA OCH FYSISK PLANERING
Med GEOSECMA Primärkarta får du stöd i hela arbetsprocessen från inmätning i fält till färdig karta. Komplett
bibliotek med symboler, linjetyper och raster enligt HMKs

rekommendationer ingår, precis som inbyggt stöd för att
säkerställa leverans av data enligt ABT-avtal med Lantmäteriet.
För att förenkla kartproduktionen medföljer färdiga kartmallar.
GEOSECMA Fysisk planering ger dig effektiva verktyg för att
skapa digitala detaljplaner – helt i enlighet med Boverkets
rekommendationer och riktlinjer samt svensk standard.
GEOSECMA Primärkarta och Fysisk planering kommunicerar
med övriga delar i det kommunala informationssystemet
GEOSECMA. Det betyder att viktig information blir lätttillgänglig för dig, till exempel befintligt vägnät, befolkning,
VA-ledningar eller fastighetsägare.
VI SYNS I LINKÖPING
Vill du veta mer vad som händer i utvecklingen av
ArcCadastre och GEOSECMA? Varmt välkommen till
GEOSECMA–ArcCadastre Användarkonferens den
26–27 september i Linköping.
För mer info och anmälan se: esri.se/anv2012

WEBB esri.se

TELEFON 0771-98 48 00
MEJL info @ esri.se

