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9 Helsingfors
I vårt östra grannland har man
lagt fram ett radikalt program för
att stoppa luftföroreningarna
i Helsingfors.

14 Klimatkampanjer
Lyckade kampanjer ökar
kunskapen om miljöfrågor.

18 Konstnärer
Fyra konstnärer ger sin
bild på RUFS.

22 Nämndbeslut
Lidingöbanan rustas upp
och får en ny bro.

Klimat och konst tar plats
Jag söker på ordet klimat. Resultat: RUFS (2001) – 3 träffar.
Aktualitetsprövning av RUFS (2005) – 29 träffar. Program för en ny
RUFS 2010 (2007) – 47 träffar.
Kanske är det bara en sifferlek. Men för mig blir denna övning
ännu ett bevis för hur snabbt en av regionens största utmaningar
har manifesterats i vårt arbete att utveckla en attraktiv region med
hög tillgänglighet och ekonomisk tillväxt. Samtidigt som vi minskar
klimatpåverkan.
Vi ska dock inte tro att nu gällande RUFS 2001, med ynka tre träffar,
är aningslös eller otidsenlig. Redan i RUFS 2001 skymtar en gryende
visshet om att avlägsna internationella klimatöverenskommelser
och nationella klimatmål kommer att få en avgörande betydelse för
Stockholmsregionens framtid.
Medvetna strategier på regional nivå kan göra skillnad trots
att problemen har en global dimension. Eller som förre chefen
Olle Eklund uttrycker det i detta temanummer om energi- och
klimatfrågor ”För femton år sedan ställde vi om av ekonomiska skäl.
Nu gör vi det av långsiktiga överlevnadsskäl”.
Jag söker inte på ordet konstnär i samma dokument. Jag vet att
resultatet i verkligheten är bättre: Anna, Janna, Johan och Johan. Fyra
konstnärer som sedan mitten av oktober bidrar med sina konstnärliga
kompetenser i arbetet med den nya planen – RUFS 2010. Vi måste
våga tänka nytt, bryta olika kompetenser mot varandra och öppna
för olika perspektiv i planarbetet. Konstnärernas reflektioner efter
några veckor med RUFS (sidan 18-19) bekräftar dessa tankar.
Det är spännande och initierat!
Jag söker efter ord hos mig själv. Ord som förmår sammanfatta
året som gått. Resultat: Intensivt, givande, löftesrikt, målinriktat,
kraftfullt, samlat, öppet och strukturerat. Även ord som otålighet,
omformulering och kompromiss dyker upp i tankarna. Det är bra att
vårt utvecklingsarbete är positivt laddat men nyanserat och också
bjuder motstånd när så krävs.
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Det gör oss starka på sikt. Jag vill avsluta med det enkla ordet
TACK – ett stort tack till alla som deltagit i program och planarbetet
under året. Nu har vi lagt grunden för det
planförslag till ny RUFS 2010 som kommer
att ta form under 2008.
Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör

Tema: Klimat

De långsiktiga frågorna om miljö-

påverkan och hållbar utveckling har
diskuterats flitigt denna höst. När

Nobels fredspris gick till FN:s klimatFOTO: ULF LODIN

panel och Al Gore fick de en extra skjuts.

hållbarhet
Fjärrvärme från Igelstaverket.

Stockholmsregionen rustad som få andra
Om Stockholmsregionen ska vara en attraktiv region, nu och i
framtiden, måste man hushålla med naturresurserna och systemen
måste anpassas till pågående klimatförändringar. Vid en jämförelse
är det dock få regioner som har så bra grundförutsättningar som
Stockholmsregionen.
En av strategierna i det pågående arbetet med RUFS 2010 har
rubriken ”Säkra värden för framtida behov” och handlar om god
hushållning med regionens naturresurser, effektiva tekniska försörjningssystem och minskad klimatpåverkan.

Som ett underlag för detta arbete startar en stor energistudie i
RTK:s regi i samverkan med både privata och offentliga aktörer.
Läs hur två av dessa, Söderenergi och BIL Sweden, ser på sin roll och
sina möjligheter att bidra till att minska påverkan på klimatet.
Miljöfrågorna har funnits med länge. Redan på 70- och 80-talet
sökte man alternativ till fossila bränslen och fjärrvärmen ersatte
tusentals oljepannor. Hur resonerade man då – innan växthuseffekten var ett hot. Olle Eklund var med, både som regionplanerare
och på producentsidan. l
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Olle Eklund, civilingenjör och arkitekt,
vet precis när han hörde ordet växthuseffekt
första gången.
– Jag blev chef för Energiverket i Södertälje
1985 och även för det nybyggda Igelstaverket,
som då var Sveriges renaste kolverk. Vi ordnade en stor konferens runt kolets roll i det
svenska energisystemet i oktober 1988. Bland
de inbjudna var en amerikansk forskare från
NASA, Joel Levine, som berättade om deras
iakttagelser av vad de kallade ”växthuseffekter”.
Medias rapportering från konferensen blev
något av ett bakslag. För det var ordet växthuseffekt som lyftes fram. Det ”rena kolet”
försvann.
Annars var det just kol man såg som ett
alternativ till oljan efter oljekrisen på 70-talet. Men det gällde att komma till rätta med
luftföroreningarna. Diskussionerna om energi från kärnkraft som ytterligare alternativ
var intensiva. Motståndarna lyfte fram risken
för härdsmälta och faror vid slutförvaringen
av kärnavfallet. I mars 1980 hölls folkomröstningen.
totalomställning
– För att visa hur rena utsläppen var i Igelstaverket
på 80-talet, klättrade jag
upp till skorstenstoppen i
vit skjorta, säger Olle Eklund
och visar bilden från Stosebs
minnesbok.

”Stockholm har
ett försprång”
– För femton år sedan ställde vi om av ekonomiska skäl.
Nu sker omställningen av långsiktiga överlevnadsskäl.

Det säger förre chefen för Söderenergi i Södertälje, Olle
Eklund, som arbetat med energifrågor i drygt fyrtio år.
Text: Kjell Karlsson Foto: Ulf Lodin
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I de utredningar som gjordes vid den här tiden, exempelvis STOSEB 80, undersökte man
främst möjligheterna att ersätta oljan och
hur luftkvaliteten kunde förbättras. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet sågs som positiv
och värmepumpar föredrogs framför att
koppla Forsmarks spillvärme till nätet.
– Miljöfrågorna var inte så framträdande
ännu, men de började komma, säger Olle
Eklund. Man diskuterade främst för- och
nackdelar med olika bränslen och att rena
utsläpp.
Att medvetenheten om olika energislags
miljöpåverkan så sakta ökade visar miljöavgiftsutredningen i början av 90-talet. Utredningens skatteförslag gjorde det ganska snart
omöjligt att elda med kol. Alternativen blev
biobränsle och avfall.
– Början på 90-talet innebar helt nya förutsättningar för energisektorn, säger Olle Eklund. Även om alla inte var helt övertygade
om växthuseffekten och växthusgasers inverkan på klimatet baserades fler och fler beslut
på sådana rön. Omställningen blev total.
Nu, drygt tio år senare, har den ena rapporten efter den andra bekräftat att varningarna var välgrundade, och Olle Eklund kan

konstatera att ”allt” kommit på en gång.
– Jag tror att vi nu får se ett genombrott
för de verkligt stora åtgärderna. För femton
år sedan ställde vi om bränsleanvändningen
främst av ekonomiska skäl. Nu sker omställningen för att klara långsiktig överlevnad.
25 energiska år

Innan Stor-Stockholms Energiaktiebolag,
Stoseb, bildades 1978 fanns redan Noseb och
Söseb. De hade bildats i syfte att underlätta
värmeförsörjningen över kommungränserna
i den norra respektive södra regiondelen.
Mot slutet av 70-talet växte energifrågorna
i betydelse. Till de kommuner som bildade
Noseb och Söseb anslöt sig ytterligare sju
kommuner i det regionala bolaget Stoseb. Till
arbetsuppgifterna hörde dels utrednings- och
planeringssamverkan inom hela området,
dels operativt samarbete inom fjärrvärmen.
Under årens lopp har Stoseb gjort ett antal utredningar och analyser till underlag
för beslut i energifrågor. Avregleringen av
elmarknaden ledde fram till att de frågor
som Stoseb hanterat lades över på Kommunförbundet Stockholms län.
25 energiska år, som rubriken på minnesskriften lyder, var därmed över. l

Start för bred
regional
energistudie
Nu startar den breda regionala energistudie som ska ligga till grund för RUFS
2010 och tjäna som underlag för många
aktörers beslut som rör energi- och därmed även klimatfrågor. Nya förutsättningar, som till exempel en avreglerad
energimarknad, medför att den genomförs i samarbete med privata aktörer.
Text: Kjell Karlsson Foto: Ulf Lodin

Aldrig tidigare har klimatfrågorna ägnats
så stort intresse som nu. Kunskapen om den
globala uppvärmningen innebär att samhället måste ta ett bredare grepp dels när man
analyserar förutsättningarna, dels när man
arbetar fram förslag till förnuftiga åtgärder.
Energiförsörjningen och klimatfrågorna
kommer i framtiden att integreras i jakten på
hållbara lösningar för att minska utsläppen
av växthusgaser och skynda på en omställning från fossila till förnybara energier.
miljö 2050

FAKTA Stoseb
Stor-Stockholms Energiaktiebolag,
Stoseb, bildades 1978 av Noseb och Söseb.
Dessa hade bildats i syfte att underlätta
värmeförsörjningen över kommungränserna.
Utöver de kommuner som bildat
Noseb och Söseb, anslöt sig ytterligare
sju kommuner i det nya bolaget. Till arbetsuppgifterna hörde dels utredningsoch planeringssamverkan inom hela
området, dels operativt samarbete inom
fjärrvärmen.
Stoseb har gjort ett antal utredningar
och analyser till underlag för beslut i
energifrågor. Från och med hösten 2002
övertog Kommunförbundet Stockholms
län uppgifterna. 25 energiska år var
därmed över.

Uppdraget att utföra en strategisk energistudie med klimatperspektiv för Stockholmsregionen kommer från Landstingsfullmäktige. Studien blickar fyrtio år framåt i tiden
(2050). Den integrerar även trafiksektorn,
som är ett av Stockholmsregionens svårlösta
problem. Ambitionen är att finna effektiva
och kostnadsrealistiska lösningar i samförstånd mellan offentliga och privata aktörer
för regionens framtida energiomvandling.
Från den offentliga sidan deltar RTK, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms
län, Stockholms stad och Vägverket Region
Stockholm. Privata branschorganisationer
som ingår är Svensk Energi (Vattenfall),
Svensk Fjärrvärme (Fortum, Söderenergi), BIL
Sweden och Fastighetsägarna Stockholm. Tillsammans bildar parterna en styrgrupp.
Två viktiga utgångspunkter för energistudien är de resonemang kring klimatförändringar och utsläppsmål som tagits fram av
FN:s Klimatpanel (IPCC) och rapporten från

Framtidens energiförsörjning berör alla i regionen
och måste lösas i samförstånd.

regeringens Vetenskapliga rådet för klimat.
Energistudien ska vara klar senvåren 2009.
Genomförandet sker i samverkan mellan de
involverade parterna under ledning av RTK
och med hjälp av externa experter. Studien
ska bli ett strategiskt underlag för RUFS 2010
och för viktiga utvecklingsprocesser i regionen. Slutmålen för studien är att:
• Ta fram en samlad regional energistudie.
• Föreslå de mest effektiva regionala bebyggelse- och transportstrukturerna ur
ett klimatperspektiv som beaktar både
samhälls- och företagsekonomiska
villkor.
• Ge rekommendationer för regionens beslutsfattare – både offentliga och privata
– med avseende på regionens framtida
energiförsörjning och energiomställning.
• Skapa en plattform för kontinuerlig samverkan kring energi- och klimatfrågor i
regionen.
Kontaktperson RTK:
Michael Viehhauser, tel. 08-737 44 99
e-post: michael.viehhauser@rtk.sll.se
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FAKTA Söderenergi
• Producerar fjärrvärme till mer än
70 000 hushåll i södra Storstockholm
• Ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner.
• Huvudanläggningar är Igelstaverket
i Södertälje och Fittjaverket i Botkyrka
kommun.
• Huddinge Maskincentral i Huddinge
och Geneta panncentral i Södertälje är
reservanläggning som bara tas i drift
när det är extra stort behov av värme
på vintern.
• Årligen produceras runt 1 900 GWh,
Igelstaverket står för merparten.
• Fjärrvärmenätet som Söderenergi producerar för tillhör landets största. Man
är också inkopplad på Fortums nät.
Fjärrvärmen har på 20 år bidragit till att minska koldioxidutsläppen med ungefär 11 miljoner ton. Vilket motsvarar
20 procent av dagens totala utsläpp.

Fjärrvärmen minskar utsläppen
Övergången till fjärrvärme som skett
i regionen har betytt mycket för miljön.
Sedan Igelstaverket byggdes har luften
i Södertälje förbättrats med cirka 80
procent.
Text: Kjell Karlsson

Det är främst kväveoxider, svavel och partiklar som försvunnit. Dessutom har koldioxidutsläppen reducerats väsentligt.
Att fjärrvärmen tagit över kan man se en
kall vinterdag – det är nästan omöjligt att
hitta en rykande skorsten. Förr hade varenda
hyreshus en egen panna. Men en stor panna
är betydligt effektivare än många små.
bygger ny panna

Fjärrvärmen har de senaste två decennierna
bidragit till att minska koldioxidutsläppen i Sverige med ungefär 11 miljoner ton
vilket motsvarar 20 procent av utsläppen i
dag. Samtidigt som användningen av fossila
bränslen har minskat.
Nästa steg vid Igelstaverket är att bygga en
6

kraftvärmeanläggning. Det betyder att man
inte bara kommer att producera värme utan
även el. Investeringsbeslutet togs den första
maj i år och schaktmaskinerna håller som
bäst på att bereda plats.
– Vi bygger en ny panna med kapacitet att
producera 1 300 GWh värme och 550 GWh el,
berättar Leif Bodinson som är VD på Söderenergi. Vid enbart elproduktion förlorar man
mycket i form av spillvärme. Den värmen tar
vi hand om i vårt fjärrvärmenät. I januari
2010 ska allt vara klart.
Projektet har gått både snabbt och smidigt enligt Leif Bodinson. En förklaring är
att både politiker och tjänstemän tidigt var

”

på det klara med att en utbyggnad skulle ske
i direkt anslutning till det gamla verket.
viktigt att deltaga

För fjärrvärmebranschen är det viktigt att
delta i den regionala planeringsprocessen,
understryker han. Man är en del av infrastrukturen och beroende av beslut som fattas regionalt.
– Energi- och klimatfrågor är en stor del
av vår vardag. Vi är också beroende av bra
transportlösningar för vår bränslelogistik,
både nu och i framtiden. Detta kräver samordning med olika aktörer. Det är viktigt
med en helhetssyn. l

Att fjärrvärmen tagit över kan man se en kall vinterdag – det är nästan

omöjligt att hitta en rykande skorsten. Förr hade varenda hyreshus en
egen panna. Men en stor panna är betydligt effektivare än många små.”

Laddat för hybrider
En av flera organisationer som deltar
i energistudien är BIL Sweden. Som
representant för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och
bussar har organisationens agerande
stor betydelse för miljön.

effektiviteten, steg för steg. blivit närmare
40 procent bättre.
– Vi kommer att få se olika hybridlösningar, tror Ulf Perbo. Många av de alternativ vi
talar om finns redan framme. Eldrivna bilar
ligger väl närmast till hands, där handlar det
mest om att utveckla bättre batterier.
Han lyfter särskilt fram så kallade plugin-hybrider, det vill säga bilar som laddas via
ett vanligt eluttag och därefter kan köra upp
emot sju mil. I Stockholm utgör de första fyra
milen 75 procent av allt bilkörande.
– Det som återstår är bland annat att skapa
möjlighet att ladda för de som till exempel
bor i innerstan och har sin bil på gatan. För
den som bor i villa fungerar det redan idag.
Vätgas har länge diskuterats som bränsle
och bedöms ha stor potential, berättar Ulf
Perbo. Men här återstår fortfarande en del
tekniska problem. Syntetisk diesel förs också
fram som alternativ till biogas. Den produceras av orenad biogas och kan tankas på
traditionellt sätt i dieselbilar.
Experimentlustan är stor inom världens
bilindustri, säger Ulf Persson. Bränslesnåla alternativ finns, olika hybrider rullar på vägarna och nya drivmedel finns att tillgå. Men för
att el och förnyelsebara bränslen ska kunna
bli verkliga alternativ krävs att utbyggnaden
av distributionen sker i samma takt. l

Text: Kjell Karlsson Foto: Ulf Lodin

På BIL Sweden tror man inte att vägtransporterna spelar ut sin roll inom överskådlig
framtid. Framför allt inte i Sverige, ett glesbefolkat land med stora avstånd.
– Vi har ett långsiktigt intresse av de processer som handlar om infrastruktur, säger
Ulf Perbo på BIL Sweden. De beslut som tas
om satsningar på transportsystem, energifrågor, vägar och annat påverkar vår bransch i
hög grad.
Ökade krav från myndigheterna på minskade utsläpp, lägre bränsleförbrukning och
förnyelsebara bränslen ställer fordonsindustrin inför stora utmaningar. Industrin menar att kraven inspirerar till forskning och
utveckling. Eftersom även konsumenternas
krav på fordon med minskad miljöbelastning
ökar, blir varje framsteg en konkurrensfördel. Därför ligger frågorna högt på fordonsindustrins agenda.
Under de senaste trettio åren har bränsle-

FAKTA Fordonsindustrin i Sverige
• Står för nästan 15 procent av varuexporten, motsvarande 157 miljarder.
• Sysselsätter 140 000 svenskar.
• Nio av tio resor sker på väg.
• 80 procent av allt gods transporteras
med lastbil.
• Sverige har en av Västeuropas äldsta
bilparker.
• 100 nya bilar är renare än en gammal
från 70-talet.

EU:s ledande roll i klimatarbetet

Vid toppmötet i mars 2007 beslutades att,
oavsett resultatet från de globala förhandlingarna, minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent fram till 2020.
Slutsatserna från mötet är att en global överenskommelse är nödvändig för
att kollektivt minska utsläppen med 60
– 80 procent fram till 2050 jämfört med
1990.

Andra mål och förslag

• EU har satt som mål att andelen förnyelsebar energi ska vara 20 procent av all
energikonsumtion i EU år 2020
• Biodrivmedel ska utgöra minst 10 procent
av den totala drivmedelsanvändningen
inom transportsektorn senast år 2020
• Nya personbilar i EU ska inte släppa ut
mer är 120 gram koldioxid per kilometer
i snitt år 2012.
• EU arbetar just med att utsläppshandeln
ska utvecklas också för flyget. l

FOTO: UF LODIN

Internationellt sett har EU en ledande roll i klimatarbetet. Sveriges
klimatpolitik har på senare integrerats alltmer med EU:s.
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Intervjun

bo kjellén, forskare och chefsförhandlare:

”Alla måste ställa upp
på ett nytt Kyotoavtal”
– Vi kan förhandla om klimatet – inte
med det. Det säger Bo Kjellén, diplomat
och veteran inom området miljöförhandlingar. Han kallar det diplomati för hållbar utveckling.
Text: Kjell Karlsson Foto: Ulf Lodin

– Den viktigaste globala förhandlingen
nu är utan tvekan Kyotoprocessen, resultatet av FN:s Klimatkonvention, säger Bo Kjellén. Nu riktas blickarna mot mötet i Bali i
december där man ska komma fram till en
förhandlingsordning för vad som ska hända
efter 2012, som är Kyotoprotokollets bortre
gräns. Man går nu in i vad som kallas åtagandeperioden som sträcker sig från 2008 till
2012. Det är den period när man utvärderar
de åtagande som länderna gjort utslaget över
en femårsperiod.
Kommer det att finns ett nytt protokoll
framme 2012?
– Svårt att säga, det finns problem inbyggt
här. Om man ska få ett nytt protokoll, eller
regim som det brukat kallas, som kan komma igång 2012 bör man vara klar med förhandlingarna redan 2009. Så lång tid tar det
med ratificeringar och annat. Vad de flesta
ser framför sig är en differentierad regim
med olika åtaganden för olika länder.
En av de viktigaste byggstenarna är att
fortsätta Kyotoprotokollets system för de utvecklade länderna, som redan har en serie
kvantifierade åtaganden, menar Bo Kjellén.
En annan är vilket system som ska gälla för
stora och folkrika utvecklingsländer som
Kina och Indien. I Kyotoprotokollet har de
inga kvantifierade åtaganden, eftersom
man ansåg att de först skulle bekämpa fattigdom.
– Någon form av kontrollerbara insatser
krävs eftersom de, trots stora inslag av fattig8

dom har en differentierad industri och hög
tillväxt. Det finns också ett stort intresse för
att utveckla ny teknik som kan bidra till att
klara framtida krav.
Bo Kjellén understryker att man måste
ha med marknaden i arbetet. Handel med
utsläppsrätter som introducerats av EU på
försök, är ett sådant exempel. Han nämner
också anpassningsåtgärder i de minst utvecklade länderna, i de små öländerna och andra
som kan komma att drabbas väldigt hårt vid
stora klimatförändringar.
– Här kommer det att krävas ekonomiska
resurser och hjälp från det internationella

samfundet. Det finns fonder för detta men
vi kommer att behöva tillföra mer resurser
parallellt med det bistånd som dessa länder
får. Överhuvudtaget måste man nog i större
utsträckning göra en mer genomgripande
ekonomisk analys. I en rapport, som engelska regeringen publicerade förra året (Sternrapporten) slogs också fast att det sannolikt
blir mycket dyrare att inte vidta åtgärder
mot klimatförändringar än
att göra det.
Nya inslag som möjligen
tas upp i Bali är skatter på
flyg, det vill säga verksamheter som i takt med utvecklingen fortsätter att öka.
En annan fråga som Bo
Kjellén tror kommer att
diskuteras mycket är skogsavverkningen i u-länderna,
eftersom den bidrar kraftigt
till att öka utsläppen av koldioxid.
En central faktor i klimatarbetet är USA:s agerande
eftersom landet inte undertecknat Kyotoprotokollet.
– Vi får en ny president
där 2009, men vi vet inte alls
vad det innebär. Men trycket
är starkt för en ändring av
politiken och det finns stater som går före och redan
arbetar efter protokollet.
Al Gore sa i en intervju att
cirka 400 städer har gjort
samma sak.
Det finns ett tryck även
från bilindustrin i USA, som
har svårare att sälja stora
stadsjeepar än små bränslesnåla hybridbilar,
säger Bo Kjellén och konstaterar att om en
ny president bestämmer sig för en ordentlig
satsning kan det bli en snabb utveckling i
positiv riktning.
Vad betyder det att Nobels Fredspris gick
till IPCC och Al Gore?
– Att det skapas intresse för klimatfrågorna
är utmärkt. Det understryker både vetenskapens och förhandlingarnas roll. Att det
är ett fredspris fäster uppmärksamheten på
de konflikter som kan komma ur klimatförändringar. l

FOTO: NILS-JOHAN NORENLIND/NORDICPHOTOS

Utblick

En idyllisk bild av Helsingfors, men
larmrapporterna talar ett annat språk.

HELSINGFORS
– tar tuffa grepp för att rädda luften

Solen skiner från en klar himmel och helsingsforsborna flanerar avspänt

längs Mannerheimsvägen denna vackra höstdag. Luften är full av syre, det
är lätt att andas och trafiken flyter lugnt utan köer eller trafikstockningar.
Hur sann är denna bild av miljösituationen i den finska huvudstaden?
Inte särskilt, bakom den vackra fasaden tornar problemen upp sig.

>>

Text: Rune Struck
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Utblick

”Vi kan tvingas förbjuda privatbilar i innerstan.”
För drygt ett år sen publicerades en viktig
rapport om växthusgasernas spridning och
effekt i de nordiska länderna. Den visar att
Helsingfors hade klart högre utsläpp från energiproduktionen än alla andra jämförbara
städer. Rapporten startade en het debatt i
Finland men blev samtidigt en väckarklocka
för allmänheten, politikerna och myndigheterna.
Pekka Sauri, biträdande stadsdirektör i
Helsingfors, är allvarligt oroad och beskriver situationen som den största miljöutmaningen i stadens historia.
– För att komma till rätta med miljöutsläppen har vi intensifierat hela vår klimatstrategi, framhåller han.
Minskning av växthusgaser är utan tvekan
stadens allra viktigaste utmaning. Målet är
högt satt och innebär att utsläppen måste
10

FAKTA Helsingfors
• Grundad: 1550 ( på order av Gustaf
Vasa), huvudstad 1882.
• Folkmängd: 560 905 personer, varav
53,4 procent är kvinnor och 46.,6
procent män.
• Areal: 686 kvadratkilometer, vatten 500
och land 186 kvadratkilometer.
• Språk: finska och svenska ( 6,2 procent).

minska med en tredjedel fram till år 2030.
De största källorna till utsläpp av växthusgaser är energiproduktionen och trafiken som
huvudsakligen förbrukar fossila bränslen.
Av utsläpp som kommer från konsumtion
härrör 44 procent från uppvärmning, 30

procent från elproduktion och 20 procent
från trafiken.
Helsingfors stads ambition är att få ner
växthusgaserna till den nivå som gällde före
1990, vilket var fallet så sent som förra året.
Arbetet ska i sin helhet vara genomfört
2010. Det handlar inte minst om att spara
energi, betonar Pekka Sauri, och lyfter fram
Helsingfors Energi som ett dåligt exempel.
Bolaget ökade sitt koldioxidutsläpp med 15
procent från år 2005 till 2006.
En annan viktig fråga är att förbättra luftkvaliteten och skapa lägre bullernivåer.
– Helsingfors stads politik är i det sammanhanget inriktad på att förbättra kollektivtrafiken. Under den senaste femårsperioden har andelen som åker kollektivt minskat
med fem procent.
Ett särskilt problem för Helsingfors har

varit den luft som helsingforsborna tvingas
andas in, konstaterar han. Orsaken är en
olycklig kombination av luftföroreningar
långväga ifrån – i klartext från länderna i
öst – skogsbränder, pollen och utsläpp från
den egna trafiken.

Föroreningarna gör att gränsvärdet både för
kvävedioxider och antalet finfördelade partiklar i gatudammet överskrids.
– Vi befinner oss nu i en viktig brytningsperiod och kan inte leva på gamla meriter,
där vi tidigare erhållit några topplaceringar i
olika internationella miljöjämförelser. Om vi
ska hävda oss i framtiden, som en metropol
i världsklass, måste vi ta fram nya innovationer och ha modet att ta till oss nya lösningar,
framhåller Pekka Sauri bland annat i en miljörapport han skrivit.
De gränsvärden för föroreningar i luften
som EU slagit fast har Finland nu inlemmat
i landets lagstiftning.
– EU har föreslagit 64 åtgärder för att förbättra luften i olika städer och 43 av dessa eller 67 procent har genomförts av Helsingfors
stad, berättar Pekka Sauri. Tretton åtgärder
är helt genomförda och omkring trettio är
pågående.
Helsingfors stad har lagt ett mycket radikalt åtgärdsprogram för att få bukt med
de höga halterna av luftförorening i staden.
Den mest dramatiska lösningen är att myndigheterna i vissa lägen helt kan förbjuda
privatbilism i centrala delar av staden. Det är ingen
överdrift att påstå
att förslaget väckte
ett stort uppseende
bland bilisterna i
Helsingfors.
Jari Viinanen,
miljöinspektör i
Helsingfors, samJari Viinanen, miljömanfattar den beinspektör i Helsingfors.
redskapsplan som
staden tagit fram
för att komma till rätta med luftföroreningarna.
– Planen är uppdelad i tre olika steg och
det första handlar om förhöjda kvävedioxidhalter på grund av trafiken, särskilt vintertid.
Då är det vanligt att halterna av kvävedioxid

FOTO: NILS-JOHAN NORENLIND/NORDICPHOTOS		

radikalt program

Helsingfors har lagt ett radikalt program för att få bukt med luftföroreningarna.

stiger, vilket i sin tur beror på att så kallade
inversioner bildar ett lock som hindrar att
utsläppen späds ut.
I nuvarande läge mäts kvävedioxidhalterna timme för timme. I första steget riktas
information och uppmaningar till allmänheten om att lämna bilen hemma. Man föreslår att folk ska gå eller cykla till jobbet.
Eller helt enkelt stanna hemma och jobba.
Framför allt vill man att folk ska åka kollektivt, och förslag finns på att dessa resor ska
vara betalningsfria.
Om åtgärderna inte räcker och luftkvaliteten förblir fortsatt dålig kan det bli aktuellt
med begränsning av trafiken. Som i sin tur
kan innebära förbud för privatbilar i centrala
Helsingfors.
– Den andra delen i åtgärdsprogrammet
handlar om sänkning av halterna av gatudamm, säger Jari Viinanen. Varje år när isen
och snön smälter blir halterna höga. Enligt
förslaget ska ansvaret att slå larm och varna
berörda myndigheter ligga på Helsingsfors
stads miljöcentral. Om perioden blir längre
än några dagar föreslås åtgärder som att
bevattna de största vägarna med svag saltlösning.

Tredje steget i beredskapsplanen går ut
på att få ned de förhöjda halterna av fina
partiklar i luften i samband med skogs- och
fastighetsbränder. Finland påverkas av egna
men framför allt av de omfattande terrängbränder och halmbränning som förekommer
i Östeuropa.
stora problem

Åtgärderna går ut på att informera och varna
allmänheten om rökmoln är på väg eller om
de fina partikelhalterna stiger.
Höga halter av fina partiklar i utomhusluften är skadligt för hälsan. De tränger in i
lungornas perifera delar och de allra minsta
partiklarna kan komma ut i blodomloppet.
– Detta kan förvärra olika hjärtåkommor
och sjukdomar som till exempel astma och
KOL, säger Jari Viinanen. Omkring femton
procent av alla finländare lider av någon av
dessa sjukdomstillstånd. Andra grupper som
är känsliga för fina partiklar i luften är gravida kvinnor och nyfödda barn.
Den förorenade luften i Helsingfors skapar stora problem, konstaterar han, och understryker att man gör allt man kan för att
komma till rätta dem. l
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Stockholmsregionen –
Stockholmsregionen ligger i topp när det

FOTO: NORDICPHOTOS

tioner. Däremot måste man bli bättre

på frågor som rör infrastruktur och högre
utbildning. På sikt tillhör regionen
vinnarna i Europa.

London

Text: Carina Järvenhag Foto: Ulf Lodin

Det visar en ny rapport, ”Stockholmsregionen i ett europeiskt perspektiv”, från Regionplane- och trafikkontorer, RTK. I rapporten jämförs regionens styrkor och svagheter
med liknande storstadsregioner i samtliga
EU-länder samt Norge och Schweiz.
Nio indikatorer har använts vid jämförelsen, till exempel andel unga personer, andel
högutbildade, tillgänglighet och bruttoregionprodukt. Underlaget för rapporten bygger
på forskningsresultat från ESPON-programmet inom EU liksom RTK:s egna rapporter,
annan statistik och enkäter. Roland Engkvist,
projektledare för rapporten, säger att EU-jämförelser är viktiga av flera anledningar.
– Vi lever i en global värld och behöver därför jämföra oss med andra regioner. Vi vill
dels ta reda på om vår självbild stämmer, dels
se hur vi kan dra nytta av våra starka sidor i
samarbete med andra regioner.
flyg – under genomsnittet

Stockholmsregionen påminner mest om
nordiska huvudstäder som Helsingfors, Oslo
och Köpenhamn. Den kan också liknas vid
andra starka regioner som Madrid, Barcelona
och Dublin.
– I frågor som berör teknologi, innovationer och näringsliv hamnar regionen i
sällskap med Europas starkaste regioner, exempelvis London och Paris. Det är bland det
mest glädjande med rapporten, säger Roland
Engkvist.
12

I jämförelse med andra
europeiska storstäder
hamnar Stockholm
bland andra starka
regioner som London,
Madrid och Paris.

FOTO: SVEN ROSENHALL/NORDICPHOTOS

gäller forskning, utveckling och innova-

Madrid

vinnare i längden
Paris

Däremot är Stockholmsregionens position
inte lika imponerande när det gäller andel
högutbildade.
– Där ligger Helsingfors på topp. I Stockholm finns det visserligen många med högskoleutbildning. Men då en stor andel av de
eftergymnasiala utbildningarna är kortare
än tre år, hamnar regionen relativt lågt.
På sikt kommer troligtvis denna siffra att
förbättras för Stockholm, tack vare att utbildningssystemets utformning nu harmoniseras
inom EU. Förutom utbildning pekar rapporten också på regionens låga tillgänglighet.
I synnerhet är tillgängligheten för väg- och
tågtrafik låg.
– Det förklaras till stor del av regionens
geografiska läge, vilket inte går att göra så
mycket åt.
Det som däremot går att påverka är tillgängligheten via flyg. Stockholms tillgänglighet ligger under det europeiska genomsnittet. I Europa är det endast fem huvudstäder
som har en flygtillgänglighet under EU-genomsnittet. Stockholm är en av dem.
– Generellt stämmer vår självbild bra överens med verkligheten, men just siffrorna för
tillgängligheten är värda att understryka.
Stockholm är mest tillgängligt i Sverige, men
en perifer region i Europa. Infrastrukturen
behöver med andra ord stärkas.
Samtidigt visar rapporten att Stockholm
på sikt tillhör vinnarna i Europa. Utanför det
kontinentala kärnområdet spås Stockholm få
en positiv utveckling vad gäller exempelvis
befolkning och ekonomisk tillväxt.
Stockholmsregionen är tack vare en mycket god utgångsposition inte beroende av eventuella policyinriktningar i EU-politiken.
– För Stockholm handlar det främst om
att på bästa sätt utnyttja de möjligheter som
redan finns, menar Roland Engkvist.
Rapporten uttrycker att det finns en vilja
att integrera människor, men att det behövs
mer konkreta åtgärder. Särskilt om Stockholm ska bli Europas mest attraktiva region,
vilket är visionen i RUFS 2010.
Läs hela rapporten som hör till arbetet
med RUFS 2010 på www.rtk.sll.se l

”

Elisabeth Krausz, avdelningschef på RTK.
Diagrammet nedan visar att Stockolmsregionen har hög produktionsnivå, en förhållandevis gynnsam demografisk profil och
en topposition vad gäller FoU-satsningar
(forskning och utbildning).
Att tillgängligheten inte är så bra beror

på geografin. Vi ligger där vi ligger, lite
isolerat i norra Europa. Vi vet också redan att regionen är ganska
gles, jämfört med andra storstadsregioner.
Sett genom europeiska glasögon är Norden mycket homogent.Men utöver de nordiska huvudstadsregionerna finns det
också många likheter mellan profilerna för Stockholm, Hamburg
och Rotterdam. Och överraskande nog, Marseille.”

Kontaktperson RTK: Elisabeth Krausz, tel. 08-737 44 72
e-post: elisabeth.krausz@rtk.sll.se

Diagrammen ska tolkas så att ett värde på en given variabel om exempelvis 91
innebär att regionen tillhör den bästa tiondelen av alla EU-regioner. Ett värde om
till exempel 18 innebär att regionen finns i den sämsta femtedelen och så vidare.
Värdet 100 innebär att regionen i fråga har den bästa positionen och värdet 0
innebär att den ligger sist. Man bör hålla i minnet att det inte finns data i alla
avseenden för alla regioner.
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Klimatkampanjer väcker
Den nedåtgående trenden för utsläpp av växthusgaser
i Stockholm är tydligare än för EU och ligger en bra bit
under landets totala utsläpp. Det kan delvis förklaras
med att Stockholms stad gjort målmedvetna klimatsatsningar sedan 1995.

Text: Sara Trus Illustration: Christina Andersson

Bara i år har Miljöförvaltningen sjösatt flera
pådrivande och inspirerande kommunikations- och åtgärdsinsatser riktade mot företag, skolor och allmänhet. Ett av de kanske
mest uppmärksammade evenemangen är
Klimatjakten.
Tävlingen anordnades i våras för anställda
i Stockholm och syftade till att lära deltagarna hur de kunde minska arbetsplatsens
utsläpp av växthusgaser. Minst 553 ton koldioxid sparades under tävlingen, vilket motsvarar 300 flygresor tur och retur Bangkok.
Detta uppnåddes enbart genom effektiviseringar i form av byte till lågenergilampor,
stopp av läckande kranar, damning bakom
kylskåp, service av bilen, pumpning av däck
och byte av färdmedel.
– Intresset för Klimatjakten har varit stort.
Projekt av den här typen är bra eftersom de
ökar deltagarnas medvetenhet och väcker
stort engagemang, säger Björn Sigurdson,
projektledare på Miljöförvaltningen.
global klimatförändring

För stadens del har tävlingen inneburit att
kunskapsnivån om klimatfrågan har höjts.
Under hösten sjösätts ett nytt informationsprojekt som Björn Sigurdson och hans kollegor just arbetar fram. Kampanjen finansieras
till lika delar av staden och Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram, och ska ge
insikt i hur enskilda och organisationer kan
åstadkomma minskade utsläpp av växthusgaser.
– Nu när det är så mycket klimatinformation i media, måste vi se över vår kommuni14

kationsstrategi för att se på vilket sätt vi kan
göra mest nytta. Men det är fortsatt viktigt
att nå både allmänhet och företag.
Utan växthuseffekten skulle Jorden vara
en livlös och iskall planet.
– Men vårt sätt att leva har ökat halterna
av växthusgaser till ohållbara nivåer, främst
genom utsläpp av koldioxid från förbränning
av fossila bränslen, konstaterar Björn Sigurdson. Världens ledande klimatforskare inom
FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental
Panel on Climate Change, ser nu tecken på
att vi är på väg in i en genomgripande förändring av hela jordens klimat.
attityder svårknäckt nöt

Globalt har medeltemperaturen det senaste
seklet ökat med 0,6 grader. Havsytan har stigit med 10–20 centimeter. Det räcker med
en temperaturökning på bara några grader
för att jordens klimatsystem ska börja sättas
ur spel. Detta kan resultera i omstörtande
konsekvenser för både människor och djur.
Orkaner, översvämningar, extrem torka och
stora skogsbränder är några av de negativa
effekter som klimatforskarna refererar till.
Men på Miljöförvaltningen i Stockholms
stad är man trots detta dystra scenario förhoppningsfull.
– Vi har åstadkommit många stora förändringar de senaste åren. Tack vare att flerfamiljshus byter från enskilda oljepannor till
fjärrvärme har koldioxidutsläppen minskat.
Och genom ökad andel förnybara bränslen
har växthusgasutsläppen från fjärrvärmeproduktionen kunnat hållas tillbaka.

År 2000 förbrukade varje Stockholmare
4,6 ton koldioxidekvivalenter, berättar han.
Sedan 2005 är den siffran fyra ton.
– Stockholms stad har allt sedan 1995
arbetat aktivt för att minska utsläppen av
växthusgaser. Det långsiktiga målet är att
utsläppen ska fortsätta att minska i samma
takt som mellan 1990 och 2005, vilket innebär ett i princip fossilbränslefritt Stockholm
år 2050, förutsatt att målet uppnås.
Utredningar från Miljöförvaltningen visar
dock att den positiva utvecklingen till största delen beror på tekniska framsteg, och i

stort engagemang
FAKTA Klimatkampanjer
”Pumpa däcken – Rädda världen”
I maj i år genomförde Miljöförvaltningen i
Stockholm för tredje
och sista gången
kampanjen ”Pumpa
däcken – Rädda
världen”. På 18
bensinstationer i
Stockholm hjälpte
ett åttiotal ungdomar cirka 1 700
bilister att mäta
däcktrycket. Fem
av tio bilister kör
nu med rätt däcktryck, vilket motsvarar
en ökning med drygt 45 000 bilar jämfört
med 2004.
Klimatakuten
Klimatakuten är Miljöförvaltningens projekt för skolor och lärare i Stockholms stad.
Förvaltningen erbjuder gratis expertstöd
för att lärare och skolledare ska kunna
arbeta med klimatfrågan.

”Stockholms stad har
allt sedan 1995 arbetat
aktivt för att minska
utsläppen av
växthusgaser.”

mycket liten grad på ett förändrat beteende
från enskilda och organisationer som bor
och verkar i Stockholm. Kommuninvånarnas
attityd blir således en svår nöt att knäcka i
framtiden.
Tack vare teknikutvecklingen drar exempelvis dagens bilar allt mindre bränsle. Men
högre inkomster och ökad livslängd är faktorer som bidrar till mer konsumtion och
därmed ökade transporter, främst via väg
och flyg. Därför måste ett ökat fokus läggas
även på transportsektorn, menar Björn Sigurdson. l

Klimatjakten
Klimatjakten genomfördes i våras och var
en tävling inom Stockholms stad där företag, myndigheter och organisationer fick
svara på frågor och komma med förslag på
konkreta åtgärder
som kan minska
växthusgaserna.
Syftet var att
åstadkomma en bestående förändring
i människors beteende som både kan
minska utsläppen av växthusgaser och
spara pengar. Vinnare blev Fortum.
Läs mer om:
Stockholms stads miljöarbete på
www.stockholm.se
Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram på www.naturvardsverket.se/klimp
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RUFS

För att planera för regionens framtid krävs långsiktighet och samordning av många
aktörers arbete. Den regionala utvecklingsplaneringen erbjuder en arena som omfattar områden som infrastruktur, fysisk planering, social utveckling och näringslivets villkor. Sedan
mars 2006 pågår arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som
på sikt ska ersätta den nuvarande, RUFS 2001. Läs mer på www.rtk.sll.se/verksamhet/RUFS.

Vägval mot gemensam plan
Många av regionens aktörer kände
sig kallade till RTK:s stora dialogkonferens om RUFS 2010 i slutet av
oktober. 240 personer deltog, från
kommuner, universitet och högskolor, regionförbund, företag,
bransch- och intresseorganisationer.
Konferensen handlade om att föra dialog kring viktiga vägvalsfrågor i den nya
regionala utvecklingsplanen. Resultatet
av dialogen blev att många kvalificerade
förslag och idéer lyftes fram. De viktiga
vägvalsfrågorna för höstens dialog har
varit:
• Hur får vi bättre förutsättningar för
förnyelse och innovation i privat och
offentlig sektor?
• Hur ska vi uthålligt utveckla, attrahera
och behålla arbetskraft?
• Hur utvecklar vi en samtida 		
identitet?
• Vilka mötesplatser kan och bör utvecklas för att främja sammanhållning,
nätverk och tillit?
• Hur kan vi lokalisera bostäder med
mera för ytterligare mellan 500 000
och 900 000 invånare?
• Hur kan regionen bli mer resurs-		
effektiv och minska utsläpp av klimatpåverkande gaser?
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• Hur kan vi utveckla stadsbygdens
attraktivitet och integrera alla delar
av regionen?
• Vad ska en gemensam målbild för östra
Mellansverige innefatt?
Nästa steg

De synpunkter och alternativ som utvecklas under dialogen sammanställs
och utgör underlag till Regionplane- och
trafiknämndens inriktningsbeslut i december.
Inriktningsbeslutet handlar om ett antal viktiga frågor som RTN bör besluta om.
Det gäller vägledningsfrågor men också
exempelvis förslag till planeringsmål för
styrning och uppföljning.
Under vintern går processen in i ett
nytt skede. I mars ska en ny dialogomgång
genomföras med de politiska ledningarna
i länets kommuner.
Läs mer om vägvalsfrågorna och konferensdokumentationen på
www.rtk.sll.se l

Kontaktperson:
Peter Haglund, projektledare RUFS.
Tel. 08-737 44 56,
e-post: peter.haglund@rtk.sll.se

Dialog med
En ständig dialog i regionen är en
nödvändighet för att planarbetet inte
ska tappa kontakten med verkligheten.
Text: Kjell Karlsson
Foto: Christer Sandquist och Kjell Karlsson

Vägen fram till RUFS 2010 innehåller ett
flertal avstämningspunkter, dialogkonferensen i oktober var ett sådant exempel med
workshops som metod.
Syftet var att pröva och få respons på planarbetet inför förslaget till inriktningsbeslut
som ska lämnas i december, samt att fånga
upp förslag och idéer från deltagarna.
Martin Ängeby är projektledare på RTK
och ansvarade för den workshop som var
inriktad på integration. Frågeställningarna
utgick bland annat från att regionen ska
vara öppen, inkluderande, sammanhållen
och mångfaldsinriktad och att utvecklingsplanen bör synliggöra och stärka regionala
identiteter och känsla av samhörighet.
– För oss som arbetar med planen är dialogen en mycket värdefull metod för att prö-

Röster från dialogkonferensen!
Vad tar du med dig
från konferensen?
– Det dök upp flera
spännande begrepp
under vår workshop ”Vi framtida
makthavare” som var
nya för mig och det
var en bra diskussion om hur man når ut till
ungdomar – vad är realistiskt?
Eva Ekholm, Regionförbundet Örebro

Dialogkonferensen är en
värdefull metod för att
komma vidare i miljöarbetet.

Nina de Freene, RTK,
samordnade under
workshopen.

nya möjligheter
va de ansatser vi arbetar fram, säger Martin
Ängeby. Om deltagarna accepterar och gillar
de förslag vi för fram, är det ett kvitto på om
de är genomförbara och möjliga att kommunicera. Däremot är det svårt för deltagarna
att komma med nya och unika förslag och
idéer.
Redan workshopens titel, Integration 2.0,
antyder att ett nytt perspektiv håller på att
växa fram. En av huvudstrategierna i programmet för RUFS 2010 är att stärka sammanhållningen i regionen.
Workshopen introducerade fyra möjligheter; (1) jobba för att utveckla mångfaldsorganisationer i alla sektorer, (2) lyfta fram
mångfalden i regionens varumärke, (3) skapa
sammanhållning med hjälp av evenemang
och (4) tillåta arkitektoniska landmärken
utanför innerstaden som kan fungera som
identifikationsobjekt man är stolt över.

”

– Vi fick bra acceptans för ansatserna,
främst vad gäller evenemang och landmärken, fortsätter Martin Ängeby. Några varnade
för att arbetet med stockholmsbilden riskerar
bli ytlig, flera betonade vikten av att mångfalden måste synas i den officiella bilden av
regionen. l
Vid Dialogkonferensen den 25 oktober,
genomfördes fem olika workshops:
1. Vi framtida makthavare – unga stockholmares
planer för den bästa regionen.
2. Hållbarhet och rikedom – Stockholmsregionens
förutsättningar och drivkrafter.
3. Integration version 2.0 – svårt att bli svensk
– lätt att bli nollåtta.
4. Att tänka i nya banor – om att planera för
energieffektivitet och klimatanpassning.
5. Stärka läget – finns det fysiska strukturer
som gynnar ekonomisk utveckling.

Jag är intresserad av framtiden, jag kommer att tillbringa resten av mitt liv där.”
C F Kettering

Någon ny och inspirerande idé som dök
upp i dag?
– Vi konstaterade
att det är bättre att
fokusera på att vi
som finns i regionen
blir ”stockholmare”
än att alla ska bli ”svenskar”. För att lyckas
med det, krävs en gemensam målbild.
Staffan Isling, Tyresö kommun
Du deltog i en workshop om Hållbarhet
och rikedom. Vad kom
er grupp fram till?
– Vi var eniga om att
det är helheten i regionen som gör den
attraktiv för människor. För att attrahera kompetens måste det
ofta finnas bra lösningar för en hel familj. En
Våga Chansa-garanti ska ge en grundtrygghet för att tillvarata den innovationskraft
och kreativitet som finns.
Lina Malm, Nacka kommun
Vad hoppas du Dialogkonferensen kan
ge för resultat?
– I min roll som
exploateringschef
hoppas jag den
leder fram till bättre
samverkan mellan
alla inblandade parter, vi får inte bli stillastående. Jag hoppas att man får till en RUFS
som blir ett bra verktyg i planeringen.
Tommy Bokell, Österåker kommun
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RUFS

Konstnärer tar plats i RUFS

Sedan mitten av oktober arbetar fyra konstnärer på uppdrag av RTK, Landstingets
konstnämnd och Konstfrämjandet för att bidra med andra perspektiv och annan
kompetens i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen.
Text: Ann Magnusson
Foto: Ulf Lodin

Många olika kompetenser och yrkeskategorier medverkar i planeringsprocessen för
en ny RUFS: trafikexperter, kulturgeografer,
kommunikatörer, fysiska planerare, ekonomer med flera. Hittills har dock inte den
konstnärliga kompetensen använts i nämnvärd utsträckning.
Samtidskonsten och konstnärer har i allt
högre grad blivit undersökande. Fokus har
delvis flyttat från det fysiska verket till den
konstnärliga processen. Och till den plats,
eller det sammanhang, där den konstnärliga
interventionen sker. Konstnärer som verkar
utanför konstvärlden, och medverkar i samarbeten, kan skapa nya situationer som möjliggör något annat. l

Projektfakta
Konstnärerna: Janna Holmstedt, Anna Högberg,
Johan Tirén, Johan Waerndt.
Projektledare är Ann Magnusson, konsult
inom konst, kultur & kommunikation
Konstprojektet är ett samarbete mellan RTK,
Landstingets konstnämnd och Konstfrämjandet.
Emma Stenström, ekonomie doktor och forskare
vid Handelshögskolan i Stockholm ingår i ett
forskarteam inom Skiss, Konstfrämjandet och
kommer att vara forskarresurs i RTK konstprojekt.

Från vänster Anna Högberg, Janna Holmstedt, Johan Tirén och Johan Waerndt.
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Kontaktperson RTK:
Pia Eliasson, tel. 08-737 44 42
e-post: pia.eliasson@rtk.sll.se

JANNA HOLMSTEDT
35 år, bor och arbetar i Stockholm. Utbildad
vid Umeå konsthögskola 1999–2004.
Många av de frågeställningar som lyfts fram
i arbetet med RUFS 2010 är teman som under
lång tid följt mig i mitt konstnärliga arbete.
Vad innebär det till exempel i praktiken att
frigöra livschanser? Hur har synen på, och tillträdet till, olika typer av
offentliga rum förändrats över tid?
Viljan att sammanföra en så stor region och så olika intressen under
gemensamma målformuleringar är imponerande. Och jag tror att
många, i likhet med mig själv innan kontakten med RTK, är ovetande
om det enorma arbete som pågår. Detta tycker jag är intressant ur ett
medborgar- och kommunikationsperspektiv.
Teman som identitet och offentlighet, autonomi och beroende, löper
som en röd tråd genom min konstnärliga verksamhet. Jag intresserar
mig för å ena sidan perceptuella och kognitiva förutsättningar för
hur individen uppfattar sin omgivning. Och å andra sidan de sociala,
politiska och ideologiska strukturer som formar vår världsbild och vår
interaktion med andra.
Som exempel kan projektet ”Monument for the Masses” i samarbete
med Po Hagström nämnas, där vi synar vår relation till monument, och
hur det offentliga rummet används i olika syften med utgångspunkt i
en upphettad debatt i Estland.
Projektet visades på Tallinns konsthalls galleri 2006 och finns även
tillgängligt på www.trialerror.org.

ANNA HÖGBERG
37 år, bor i Stockholm. Utbildning från
Kungliga konsthögskolan, KKH, examen 2000.
Landskapet, teori Konst & Arkitektur, KKH.
Socialantropologi, filosofi, astronomi,
Stockholms universitet.
Till skillnad från andra kompetenser som arbetar med RUFS så har konstnären kanske inte just en specifik kompetens
utan många. I inledningsskedet handlar det om att avgränsa och formulera sig. Det är där vi befinner oss nu.
Men jag kan se ett område som känns specifikt för den konstnärliga
processen, och som känns högst relevant för arbetet med RUFS, nämligen
utrymmet mellan teori och praktik. Det är där jag som konstnär rör mig
största delen av tiden, mellan idé och utförande.
En annan aspekt skulle kunna vara att problematisera utrymmet för
det subjektiva och specifika, i förhållande till det mer generella i metod
och formulering som redan omfattas av RUFS. Något oerhört positivt
med planarbetet är den enorma vilja till dialog med folk utifrån som
verkar finnas. Frågan är hur en verklig dialog kan komma tillstånd, och
vad det innebär i en förlängning.

JOHAN WAERNDT
35 år, bor och arbetar i Hägersten. Utbildning från Kungliga
Konsthögskolan 1995–2001. Legallegal, Konst & Arkitektur,
KKH, Stockholm 2006–2008.
Konstnärsrollen jämförs ofta med forskarens. En skillnad är dock att det
konstnärliga målet är betydligt öppnare, eller rent av förutsättningslöst.
Som konstnär väljer jag ofta aktivt att bortse från givna kunskaper, förutsättningar och parametrar. I RUFS-arbetet är detta säkert ganska unikt. Till skillnad från forskningsresultatet behöver det konstnärliga resultatet inte vara verifierbart, eller ens vederhäftigt.
Som konstnär har man möjlighet att kringgå snäva ramar och fiktionalisera. Rätten att misslyckas
är ett annat konstnärligt privilegium medan det på förhand utstakade målet är den konstnärliga
processens främsta fiende.
Jag ser i mitt uppdrag en unik möjlighet att kunna samarbeta med kompetenser jag annars
inte skulle ha lika lätt att närma mig. Att RTK bjudit in konstnärer i sin process visar på ett viktigt
nytänkande och mod som saknas i många organisationer idag. Johan har precis transporterat
hem verket ”The Politics of Colour” från utställningen ”There is no borders…”, Galerie im Taxipalais, Innsbruck. Kommande separatutställning ”Refugee” på HAP, Hammarby Art Port, 2008.
www.galerieimtaxispalais.at

JOHAN TIRÉN
34 år, bor och arbetar i Stockholm.
Master of fine art, The art academy in Malmö
2003-2004, The Royal Danish art academy
1998-2003.
Konstnärlig kompetens kan vara väldigt mycket.
Många konstnärer arbetar med en sorts undersökande praktik, i en kritisk diskurs eller dialog.
Samtidigt tror jag att det finns en vana att gå
in i olika sammanhang med skilda förutsättningar. Givetvis finns sedan den rent visuella
aspekten med, även om konstnärer i dag också
arbetar rent textbaserat.
Jag ser på mitt konstnärliga arbete som just
en sorts kritisk dialog omkring samhället, politik och värderingar, relationen mellan historia
och framtid är alltid aktuell.
Johan Tirén har senast varit aktuell i
samband med utställningen ”Those who
control the past command the future – those
who command the future conquer the past”,
Overgaden, Copenhagen, 2007. Deep Search, Göteborgs Konsthall, Göteborg, 2006, Out of sight,
Verkligheten, Umeå 2006, “We’re saying what
you’re thinking” (Manifestations of creative dissent), Lunds Stadshall, Lund 2006.
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Regionplane- och trafikkontoret fördelar på uppdrag av nämnden (RTN) bidrag till miljö- och
skärgårds-projekt. Prioriterade projekt ur skärgårdsanslaget är infrastrukturprojekt för ökad tillgänglighet samt projekt för natur- och kulturmiljön. Miljöanslaget är inriktat på att stödja konkreta åtgärder, kunskaps- och metodutveckling.

FOTO: STOCKFFOD/NORDICPHOTOS

Miljö- och skärgårdsbidrag

Sopor inte bara skräp

– Biologiskt avfall är en resurs, säger Said Ashrafi på Kommunförbundet Stockholms län, KSL. Därför har vi inlett
ett projekt med fokus på de ekonomiska aspekterna.
Text: Sara Trus

Regionplane- och trafiknämnden har beviljat studien 300 000 kronor ur miljöanslaget. Projektet beräknas kosta totalt 852 600
kronor.
– Sverige har internationellt sett kommit
långt när det gäller att minimera och omhänderta sopor. Men synen på avfall måste förändras, menar processledaren Said Ashrafi.
Svenskarnas konsumtion ökar i rask takt och
därmed också den totala mängden avfall.
på rätt väg

Den behandlade mängden hushållsavfall
uppgick 2005 till 4 347 130 ton eller 480,5
kg per invånare. En ökning med 4,3 procent
jämfört med 2004. I dag återvinns cirka 16
procent av matavfallet genom biologisk behandling. Senast 2010 ska den siffran vara 35
procent, enligt ett delmål under miljömålet
”God bebyggd miljö”, ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen fattat beslut om.
– Vi är på rätt väg när det gäller att minska
och omhänderta avfall i Sverige, men för att
förändra synen på avfall måste vi se över våra
strategier för insamling och behandling av
biologiskt nedbrytbart avfall, säger Said.
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I maj förra året beslutade Samhällsbyggnadsberedningen vid KSL, i samråd med
Stockholmsregionens avfallsråd, att genomföra en studie av olika insamlingssystem.
Därtill att följa upp den med en samhällsekonomisk analys. Syftet med projektet är
att i ett första steg utreda vilken eller vilka
strategier som är tekniskt och realistiskt möjliga för insamling och biologisk behandling
av organiskt avfall i Stockholms län.
Genom olika scenarier för hantering av
matavfall i Stockholms län vill KSL beskriva
och analysera konsekvenserna för individen

Biologiskt nedbrytbart avfall är
av animaliskt eller vegetabiliskt
ursprung som kan brytas ned
av mikroorganismer, Till exempel
livsmedels-, trädgårds-,
pappers- och kartongavfall.

och samhället. Projektet ska resultera i rekommendationer inför fortsatt strategiarbete, och är ett led i strävan efter skärpta
EU-bestämmelser för biologiskt avfall.
2015 målår

Studierna av scenarierna har främst genomförts på en kvalitativ nivå. Konsekvenserna
har bedömts utifrån tekniska, logistiska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
Ekonomiska konsekvenser har belysts genom
översiktliga företagsekonomiska beräkningar
med avseende på systemekonomi (insamling,
transport, behandling och återvinning).
De konsekvenser av respektive scenario
som bedömts vara av samhällsekonomisk betydelse har analyserats och bedömts särskilt.
I januari 2008 avslutas projektet och först då
vill Said Ashrafi ge en analys av studien.
Till år 2015 ska EU:s medlemsstater utveckla system för separat insamling av biologiskt
avfall, samt se till att det efter behandling
kan spridas på mark som används för åkerbruk, skogsbruk eller trädgårdsodling. l

FAKTA Bidrag ur miljösanslaget
• Arkitekturskolan på KTH har fått 264 100 kronor för sitt arbete med regional strukturutveckling
och tillgängligheten till de gröna kilarna – strukturanalyser och strategier.
• Oxundaåns vattensamverkan/Sollentuna kommun har fått 126 000 kronor till projektet
”Karaktäriseringsarbete i sjön Norrviken inom Oxundaåns avrinningsområde”.
• Naturskyddsföreningen i Stockholms län får 60 000 kronor till projektet ”Vi blir allt fler
– var är det bäst för miljön att vi bor och arbetar”.
Kontaktperson RTK: Börje Wredén, tel. 08-737 41 89, e-post:borje.wreden@rtk.sll.se

Rapporter & publikationer

Rapporter från år 2001:
2001 • 1 Stockholmsregionens roll
			 för Sveriges tillväxt
2001 • 2 Storstadskonkurrens i norra Europa
2001 • 3 Blåstrukturen i Stockholmsregionen
2001 • 4 Upplevelsevärden
2001 • 5 Kvinnorna, näringslivet och framtiden
2001 • 6 Informationssystem för regionala
			 grönområden
2002 • 1 Mälardalen – en region?
2002 • 2 Trafikpolitik i Nordamerika och Asien
2002 • 3 Fler till högre utbildning
2003 • 1 Flera kärnor
2003 • 2 Stockholmsregionens samspel
			 med sin nära omgivning
2003 • 3 Destination Stockholm
2003 • 4 Trafikpolitik – samspelet mellan
			 stat och region
2003 • 5 Hållbar utveckling för forskningen?
2004 • 1 Yrkesutbildning i Stockholmsregionen
2004 • 2 Stockholmsregionen och
			 EU-utvidgningen
2005 • 1 Kunskapsregioner i konkurrens
			 – regional samverkan för framgång
2005 • 2 Infrastrukturplanering
			 i Stockholmsregionen
2006 • 1 Företagens FoU i Stockholm
			 – Mälarregionen
2006 • 2 Transportsystemets finansiering
2006 • 3 Samverkan i Stockholmsregionen
2006 • 4 Räcker arbetskraften?
2007 • 1 Planering för minskad boende			 segregation
2007 • 2 Stockholmsmigranterna kring
			 millennieskiftet
2007 • 3 Eftervalsundersökning 2006
2007 • 4 Från Hörjel till Cederschiöld
2007 • 5 Begrepp inom regional utveckling
2007 • 6 Stationsstruktur i ABC-stråket
2007 • 8 Ansvarskommittén och storstaden
2007 • 9 Universitet och högskolor
			 i Stockholmsregionen
2007 • 10 Vision, mål och strategier för
			 regionens utveckling – Program
			 för ny regional utvecklingsplan
			 (RUFS 2010)
2007 • 11 Social Interaction
			 in the Virtual Stockholm Region
2007 • 12 Vi ses på Internet. Svensk version av
rapport 2007 11 (Social Interaction
			 in the Virtual Stockholm Region)
			 enbart publicerad på webben
2007 • 13 Stockholmregionen i ett europeiskt
			 perspektiv

Nya rapporter
RUFS 2010 i korthet
Under vinjetten ”Ny RUFS – underlag i korthet”
publicerar RTK sammanfattningar av ett omfattande underlagsmaterial för arbetet med den
nya regionala utvecklingsplanen.
Underlagen kommer i vissa fall att publiceras i egna rapporter men är i några fall endast
tillgängliga via denna skriftserie. Hittills finns två
skrifter i serien: ”Regional utvecklingsplanering
– om företagen fick bestämma?” och ”Hur är det
att leva i Stockholmsregionen – vad är viktigast
för invånarna?”. Båda går att beställa på RTK:s
webb, www.rtk.sll.se

Regionplane- och trafikkontoret bevakar
systematiskt utvecklingen i regionen och
omvärlden. I rapportserien presenteras
kunskapsunderlag, analyser, scenarier,
kartläggningar, utvärderingar, statistik och
rekommendationer för regionens utveckling.
De flesta rapporter är framtagna av forskare,
utredare, analytiker och konsulter på uppdrag
av RTK. På www.rtk.sll.se/publikationer finns
möjligheter att ladda hem digitala versioner,
beställa eller prenumerera på rapporterna.

Om företagen fick bestämma
Vad tycker egentligen företagen om olika
frågor som berör den regionala utvecklingsplaneringen? Vilken betydelse har dessa för
företagens verksamhet? Och vilken inriktning skulle utvecklingsplaneringen ha om
företagen fick bestämma.
I skriften redovisas samlat företagens
syn på sina villkor i Stockholmsregionen.
Underlaget kommer dels från en enkätundersökning av företagens villkor som RTK
genomförde 2006, dels från elva träffar
med företagare, företagar- och branschföreningar som genomfördes hösten 2006.

Vad är viktigast för invånarna
Hur är det att bo i Stockholmsregionen?
Vad tycker unga och äldre om att bo, jobba,
studera och leva i regionen? Hur vill de att
regionen ska utvecklas? Vilka värderingar,
önskemål och behov har de?
Dessa frågor har varit utgångspunkten
för en enkätundersökning till invånare i
Stockholm – Mälarregioen (2006), följd av
en fördjupning och analys (2007). Resultaten av dessa kompletteras kompletteras i
skriften med en sammanfattning av de
fokusgrupper med unga i länet, där de
våren 2007 givit sin syn på hur de vill att
regionen ska utvecklas i framtiden.
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Nämndbeslut

Regionplane- och trafiknämnden, RTN, och RTK ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor. Nämnden bevakar och tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälardalen. RTN har tretton ledamöter och tretton ersättare, och har vanligtvis
åtta sammanträden om året. På www.rtk.sll.se/namnden finns snabb
information efter varje nämndmöte samt besluten i sin helhet.

Banverket, SJ, SL och Sigtuna kommun är eniga om att Märsta station behöver byggas om. Frågan i Banverkets förstudie är om den
ska byggas om i befintligt läge eller i ett sydligare läge nära Märsta
centrum.
RTN konstaterar att det är angeläget att Märsta bytespunkt åtgärdas, och att omlokaliseringen till ett sydligare läge är bättre enligt
bedömningar i RUFS 2001.
RTN anser också att den nuvarande förstudien behöver kompletteras i ett antal avseenden, bland annat när det gäller lokaliseringen.
Särskilt uttalande s

FOTO: ULF LODIN

Ny station nära centrum i Märsta

FOTO: ULF LODIN

Lidingöbana och buss
– framtiden för Lidingö

Lidingöbanan rustas upp och får
en ny bro med genare dragning.

Inom 5–10 år kommer Lidingöbanan att kräva
stora investeringar. Så behöver exempelvis nya
fordon anskaffas och stationerna handikappanpassas. Även Gamla Lidingöbron kräver omfattande underhållsåtgärder.
En upprustning av Lidingöbanan bör nu prövas tillsammans med alternativet med buss på
hela Lidingö, anser RTN. Analyser visar att buss
har fördelar när det gäller restider och kostnader. SL, Lidingö stad och RTK har tillsammans
gjort studien, och för att få mesta möjliga nytta
av kommande investeringar har man studerat
alternativa inriktningar för kollektivtrafiken
på Lidingö. I rapporten, som RTN beslöt att godkänna, har följande alternativ studerats:
• Upprustning av Lidingöbanan i befintligt
läge.
• Upprustning av banan via Lidingö C – dels på
befintlig bro, dels på en ny bro med genare
dragning mellan centrum och Ropsten.
• Förlängning av tunnelbanan från Ropsten till
Lidingö C och vidare till Dalénum.
• Att hela Lidingö får kollektivtrafik med buss.
Ersättaryttrande mp
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Nämndbeslut

Slussen bör rivas!

FOTO: ULF LODIN

Stockholms stad har kommit fram till att
Slussen måste rivas och byggas upp på nytt.
Valet står mellan två principlösningar: nybyggnad eller rekonstruktion. Av de två redovisade lösningarna bedömer RTN att nybyggnadsalternativet ger större handlingsfrihet
inför framtida förändringar. Det alternativet
har också sammantaget de största fördelarna
ur stadsmiljösynpunkt.
Förslagen är likvärdiga när det gäller trafikkapacitet, kollektivtrafikens behov och
möjlighet att kunna tappa av Mälaren vid
höga vattenstånd.
RTN instämmer i att Slussen även framöver ska fungera som effektiv knutpunkt och
bytesplats samtidigt som de stadsmässiga
kvaliteterna behöver förbättras.Inför det
fortsatta planarbetet är det viktigt att tänka

Energistudie ger strategi
för Stockholmsregionen

på balansen mellan tillkommande kommersiella lokaler och Slussens fortsatta funktion
som knutpunkt för kollektivtrafiken.

Södertörnssamverkan positivt för hela regionen
Den samverkan som sker på Södertörn är av värde för hela regionens utveckling, menar
RTN, som är positiv till det regionala utvecklingsprogrammet för Södertörn. Det, och de
handlingsprogram som knyts till utvecklingsprogrammet, underlättar genomförandet av
RUFS 2001 och är ett värdefullt underlag i arbetet med RUFS 2010.
Det är kommunerna på Södertörn som har tagit fram ett förslag till regionalt utvecklingsprogram. Regionplane- och trafikkontoret har deltagit i arbetet.
Ersättaryttrande mp

RTN beslöt att ta fram en regional
energistudie som tar hänsyn till omvärldsförändringar och regionala förutsättningar och samtidigt blickar 40
år framåt i tiden. Den avreglerade energimarknaden och ett minskat offentligt
handlingsutrymme kräver nya samförståndslösningar. Studien ska därför finansieras och utföras i offentlig-privat
samverkan under RTK:s lednin. Studien
ska bli ett strategiskt underlag för RUFS
2010 och andra angelägna regionala utvecklingsprocesser. Huvudmotivet är att
integrera klimatstrategiska frågor i den
regionala utvecklingsplaneringen. Studien beräknas pågå under knappt två
år och slutrapporteras under senvåren
2009. Läs mer om energistudien och dess
innehåll på sid 4–7.
Särskilt uttalande fp. Ersättaryttrande mp

Citybanans snabbpendel
Planprocessen för Citybanan har nu
nått fram till den punkt då järnvägsplanen är på remiss. När RTN tidigare
yttrat sig om Citybanan har man pekat
på vikten av att samtliga stationer på
Citybanan byggs med dubbla plattformar och fyra spår. Att bygga fyra spår
enbart vid station City är en kortsiktig
lösning, men kan accepteras på grund
av knappa resurser. För att Citybanan
ska kunna svara mot beräknat behov,
och för att inte pendeltågsutbyggnaden
enligt RUFS 2001 mot nordostsektorn
ska fördröjas, anser RTN att Banverket
bör undersöka möjligheterna att låta
snabbpendeltågen gå på ytspår i stället
för i tunneln på samma spår som pendeltågen. Järnvägsplanen preciserar anläggningars läge och utformning som
underlag för entreprenadupphandling
och byggande.
Reservation s. Ersättaryttrande mp

FOTO: ULF LODIN

Kontaktperson RTK för nämndbeslut:
Börje Wredén, tel. 08-737 41 89,
e-post: borje.wreden@rtk.sll.se
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Avsändare:
Regionplane- och trafikkontoret

Sista sidan

Fem frågor till miljöminister andreas carlgren:

”Vi ska vara en förebild i världen”
Text: Kjell Karlsson Foto: Johan Jeppsson, Scanpix

Klimat- och energifrågor får allt större betydelse världen över.
Vilken roll kan Sverige spela?
– Vi har ambitionen att vara en ledande förebild för ett klimatanpassat samhälle med hög tillväxt. Sverige har visat att det går att ha
tillväxt och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.
Sverige kommer att få en mycket viktig roll som ordförande i EU
2009. Under ordförandeskapet anser många att en ny överenskommelse om klimatminskningar behövs för att det inte ska bli glapp i
åtagandeperioderna när Kyotoprotokollet går ut 2012.
Hur kan Stockholmsregionen klara att både vara ett tillväxtlokomotiv och samtidigt nå de besparingsmål som regeringen och EU
sätter upp?
– Sverige ska göra det som klimatet kräver, men gör vi rätt finns
ingen motsättning till tillväxt. Tvärtom. Den som snabbt utvecklar
nya tekniklösningar och innovationer för miljön har chans att bli
vinnare i klimatomställningen.
Grön teknik kommer att efterfrågas världen över. Det ger möjligheter för svenskt näringsliv till miljöteknikexport och vinna nya
marknader.
Hur bedömer du regionens möjligheter att ta täten i framtiden?
– Regioner och städer behöver arbeta för och sedan visa sina klimatanpassade lösningar. Här finns stora möjligheter. Hammarby
sjöstad i Stockholm är en stor attraktion för utländska delegationer
som vill studera hur man bygger en vacker stadsmiljö med hållbara
transporter, låg energiförbrukning och applicerad miljöteknik.
Vi gör nu en större satsning på hållbara städer, där såväl offentliga
som privata medel, ska kunna utnyttjas. Vi vill både inbjuda och
utmana byggnadsindustrin, teknikföretag och lokalpolitiker att göra
satsningar på hållbara städer.
Vad är viktigt i den regionala planeringen avseende klimatet?
– Vi behöver göra det som klimatet kräver. Det går inte att förhandla bort. Det vetenskapliga rådet för klimatfrågor skriver att det
krävs globala utsläppsminskningar på nära noll i slutet av seklet för
att vi ska stabilisera halten växthusgaser. Mycket av det som i dag
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byggs och planeras kommer att finnas kvar om hundra år. Vi behöver planera för mer förtätade stadskärnor och systemlösningar för
transporter, energi och uppvärmning.
Din egen vision av utvecklingen på området, hur ser den ut
– globalt och regionalt?
– Att vi lyckas med stora utsläppsminskningar med fortsatt utveckling av hållbara samhällen och ett boende med livskvalitet. Det är
inte bara bra för vår gemensamma miljö och dem som bor där, utan
ger också exportmöjligheter och jobb. l

