nr 2 2013

en tidning från stockholms läns landsting

Sjönära boende
lockar många
Vatten som
byggsten
Så renas
vårt vatten

Djupdykning
– för en renare framtid

Innehåll Nummer 2 2013

TEMA: Vatten
4

Samverkan skapar synergi
Tydliga målområden i nya vattenstrategin ska göra de lättare att säkra regionens dricksvatten. Samverkan är a och o
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Ny teknik ger renare vatten
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Vatten med
många värden

8
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Vattnet i Stockholmsregionen har många värden
för oss som bor och är verksamma här. Vi nyttjar vattnet som rekreationsplats och som farled. Från Mälaren
får vi en stor del av vårt dricksvatten. Vattnet är också
en resurs som bidrar till regionens attraktivitet.
I takt med att regionen växer är det viktigt att framtida vattenförsörjningsbehov säkras och att vi arbetar
för förbättrad vattenkvalitet. Tillväxt, miljö och regionplanering har haft uppdraget
att ta fram en regional miljöstrategi för vatten. Strategin visar hur
landstinget kan göra störst nytta
Vattnet är också
i vattenfrågor och är nu på väg
en resurs som
mot beslut.
Idag hanterar Stockholms
bidar till regionens
läns landsting många olika fråattraktivitet.
gor med stor betydelse för länets
vattenresurser, från landstingets
egen miljöpåverkan till vattenfrågor inom regionplaneringen. Det gör också flera
andra aktörer. Exempelvis har Haninge kommun tagit
fram en vattenplan i tillägg till översiktsplanen för att
vårda vattnet i kommunen och Helsingforskommittén
arbetar för att minska övergödning och förekomst av
miljöpåverkande ämnen i Östersjön.
Stockholmsregionen har flera etablerade samarbetsforum för strategiska vattenfrågor, exempelvis
Rådet för Vatten och avloppssamverkan i Stockholms
län. Ett gemensamt ansvarstagande är vad som krävs
för att vi och kommande generationer ska ha tillgång
till vatten och dess många värden.
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Det är kort och koncist, förslaget till regional
miljöstrategi för vatten. Så har också projektledarna
kokat ner alla upptänkliga mål och ambitioner och
svarat på frågan: var gör landstinget störst nytta?
Text: Ingela Ström

Sa
mve
rkan skapar
När SLL Tillväxt, miljö och regionplanering fick i uppdrag av landstingspolitikerna att ta fram en regional miljöstrategi
för landstinget i vattenfrågor 2011 kunde
man ha tänkt att det redan fanns. Kanske
inte i ett enda styrdokument, men i flera
– i RUFS 2010, i Miljöutmaning 2016, i den
delregionala planen för Stockholms kust
och skärgård och i det skärgårdspolitiska
programmet.
Men Jessica Andersson, regionplanerare och projektledare, och Johanna
Borgendahl, projektledare på miljöavdelningen, tänkte vidare.
– Det har hänt mycket under senare år
med lagstiftning, med EU-perspektiv och
EU-direktiv, med nya vattenmyndigheter
och åtgärdsprogram. Detta berör inte specifikt oss som landsting, men väl kommunerna och därmed deras strategiska pla4

nering och deras ansvar att tillhandahålla
vatten. Det har, kort sagt, uppstått ett helt
nytt landskap, både med aktörer och med
krav, konstaterar Jessica Andersson.
fyra målområden

I denna flora av aktörer gäller det att navigera rätt och se hur man bäst använder
sina resurser. Vilken roll kan landstinget
ta för att bidra till höjd vattenstatus? Och
hur kan landstinget minska sin egen påverkan på vattnet i egenskap av stor verksamhetsutövare?
Efter en workshop med regionala
aktörer och analys av alla mål i redan
antagna styrdokument föreslås fyra prioriterade målområden i vattenstrategin:
verka för säkra dricksvattentäkter, kun-
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skapsdelning, ta fram målgruppsanpassat planeringsunderlag för vatten och
regional samverkan inom vattenmiljö
frågor.
Säkert dricksvatten

Målet, att verka för att säkra regionens
dricksvatten, är av avgörande betydelse,
både för landstingets egen verksamhet,
där sjukvård är en stor del, och länet som
livsmiljö. Regionalt prioriterade vattenfrågor är bland annat stigande vatten
nivåer, brist på reservvatten, övergödning och förekomst av miljögifter och
läkemedelsrester.
De erfarenheter som landstinget gjort
genom eget miljöarbete bör på ett systematiskt och strukturerat sätt delas med
andra aktörer, både på lokal, regional och
på internationell nivå.
– Vi har varit framgångsrika när det
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gäller att minska utsläppen från kollektivtrafiken, liksom att minska kemikalieanvändningen, säger Johanna Borgendahl. Vi väger även in miljöhänsyn vid
förskrivning av läkemedel, men läkemedelsrester kommer ändå ut i miljön.
I vanliga fall försöker man stoppa utsläpp vid källan, men självklart måste folk
ta sina mediciner. Icke desto mindre är
läkemedelsrester ett miljöproblem. Landstinget genomför årliga mätningar av läkemedelssubstanser i vatten där ett 40-tal
substanser hittas i utgående avloppsvatten, bland annat antibiotikarester.
– Vi ser att en oerhörd mängd data samlas inom ramen för EU:s vattendirektiv,
men siffrorna är ibland svåra att använda
direkt i kommunernas strategiska planeringsverksamhet. Genom att förbättra
våra underlag för strategiska vattenfrågor kan vi fylla en viktig funktion, säger
Jessica Andersson.
Saknar övergripande forum

Många aktörer är involverade i och ansvarar för att säkra vattenresurser och
förbättra vattenkvaliteten. Samverkan
sker i olika forum, men en övergripande
sådan efterfrågas.
– Här finns en viktig roll för landstinget
att ta, både inom ramen för regionplane-

uppdraget och som verksamhetsutövare,
säger Jessica Andersson. För att undvika
dubbelarbete, öka lärandet och för att
utnyttja de samlade resurserna på bästa
sätt.
Samverkan har ett egenvärde, understryker hon. Att prata vatten tillsammans
innebär ofta att synergier kan skapas.
Alla miljöfrågor är viktiga för hela regionen – och landet, konstaterar Jessica Andersson och Johanna Borgendahl. Många
tillhandahåller planeringsunderlag, men
som regionplaneorgan har landstinget

en samlande roll. Då gäller det att se hur
landstinget kan göra nytta och se till att
vattenfrågorna får ökat genomslag i planeringen.
– Landstinget är inte unikt för något av
de målområden vi har lyft fram i strategin, säger Jessica Andersson. Det är snarare vår roll i relation till andra vi vill
belysa i vårt förslag till vattenstrategi.
Hur vi kan prioritera bland våra egna
resurser, var vi bör komma in, och var
vi kan ha en viktig funktion utifrån vårt
ansvarsområde. l

eu:s ramdirektiv för vatten
Direktivet om god status på alla EU:s
vatten – sjöar, vattendrag, grundvatten
och kustvatten – kom i slutet av år 2000.
2004 införlivades direktivet i svensk lag
och Vattenmyndigheterna bildades.
Arbetet för att höja vattnets standard
är detaljerat beskrivet i ett ramverk och
rapporteras till EU i sexårscykler. Den
andra, 2009–2015, pågår.
– I Sverige har vi sagt att ungefär
hälften av våra vatten ska ha uppnått
god status till 2015 och den andra

hälften till 2021, säger Anette Björlin,
samordnare på Beredningssekretariatet
för vattenförvaltning på länsstyrelsen
i Stockholm. Östersjön kommer bli
svår att klara ens till nästa deadline
2027. Det är inte utsläpp från några
stora industrier det enbart handlar
om utan ”alla bäckar små”. Det gäller
att skruva på många rattar – allt ifrån
att inte tvätta bilen på gatan till att se
över jordbruket, som står för de största
utsläppen till våra vatten.

5

Vatten ställer krav
på delat ansvar
Kommunerna har ansvar för vatten och avlopp, men
vatten känner inga administrativa gränser. Därför
startade nätverket VAS-rådet år 2005 till stöd för ökat
samarbete i regionen. Nu läggs en ny strategi. Text: Ingela Ström

Frågan är bara
hur länge allt
kommer att
fungera med den
befolkningstillväxt
som väntas i
regionen.
Thomas Fredriksson,
handläggare på KSL

Det finns tekniska
svårigheter,
men de löser
teknikerna. Det
går att lösa nästan
allting.
Tomas Adolphson,
vice vd på kommunägda
Roslagsvatten
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VAS står för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län och lyder under
Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Sedan 2006 har rådet kommit med årliga
rapporter som lyft fram viktiga frågor
för samverkan. Den senaste (rapport 12)
handlar om avloppsrening med utblick
mot 2030 och är ett samarbete med länsstyrelsen. Fokus ligger på recipienten, i
de flesta fall Östersjön.
– Mycket har förändrats under senare
år. Därför ser vi behov av en utvidgning
av VAS verksamhet och en samverkans
överenskommelse med länets kommuner, säger Thomas Fredriksson, handläggare på KSL. Vi föreslår att VAS-rådet ska
bestå av representanter för kommunerna,
kommunala VA-bolag och regionala aktörer. Vi föreslår också ett VAS-forum för
diskussion om VA-frågor.
– Vi har valt tre aspekter som riktlinje
för vårt arbete framöver; befolkningsökningen, EU:s vattendirektiv och klimatförändringarna.
Osynlig infrastruktur

Till skillnad från mycket annat så syns
inte hela den gigantiska VA-infrastrukturen, påpekar han. VA-systemen är nergrävda och så länge det går att spola i
toaletten och ha perfekt vatten i kranen
är allt frid och fröjd.
– Frågan är bara hur länge allt kommer att fungera med den befolkningstillväxt som väntas i regionen. Vad klarar
dagens system och recipienter? Vad måste
vi skyndsamt sätta igång med, och hur
kan vi få ett ökat politiskt engagemang i
en fråga som är lika osynlig som viktig?
Svaren på frågorna måste vi gemensamt

hitta, och tillsammans åtgärda bristerna.
– Det finns tekniska svårigheter, men
de löser teknikerna. Det går att lösa nästan allting. Däremot går det inte att lösa
det administrativa krånglet.
Så svarar Tomas Adolphson, vice vd på
kommunägda Roslagsvatten, när vi frågar
honom om möjligheten att leva upp till
EU-direktivet.
– Tekniksidan drivs av att vilja effektivisera och spara pengar, förenkla och
förbättra. De flesta är nog överens om
att VA-verksamheten sköts bäst i större
anläggningar med bättre möjligheter och
större muskler att möta utmaningar. Men
vi bakbinds.
Rekordlånga processer

Han tar ett färskt exempel på försök till
teknisk och ekonomisk regionsamverkan.
I två av de kommuner som Roslagsvatten
ansvarar för, Österåker och Vaxholm,
har man i flera år kämpat tillsammans
med Käppalaförbundet för att ansluta avloppsvattnet till Käppala reningsverk på
Lidingö. Länsstyrelsen har sagt ja, men
Naturvårdsverket har överklagat.
Där har ärendet nu fastnat i över ett år,
säger han, och konstaterar att juridiska
hårklyverier kan göra att processer tar
mycket lång tid. Rekordet är 18 år.
– Jag tycker att det går att ifrågasätta
om vi har en rättssäker tillståndsprövning, säger Tomas Adolphson. Med
Svenskt Vatten i spetsen jobbar branschen för att hitta bättre tillståndsprocesser. Det behövs regional samverkan och
VAS arbete är viktigt. Men det är också
viktigt att åren inte bara går i utdragna
processer. l

Genom att bygga fångdammar kan vi
rena dagvattenflöden och få dekorativa
dammar som lockar pollinerande insekter
och fåglar på köpet.
Björn Oliviusson, forskare på KTH och vattenstrateg

Vattenplan som går på djupet
Björn Oliviusson, forskare på KTH och vattenstrateg
har skrivit Haninges vattenplan som innehåller ett
80-tal punkter som alla bidrar till höjd vattenstatus i
kommunen. Text: Ingela Ström
Vattenplanen var Björn Oliviussons
första uppdrag när han började arbeta i Haninge kommun 2010. Ingen
kunde vara mer lämpad. Björn Oliviusson hade inte bara fackkunskaper
i systemekologi utan också ett engagemang som satt tydliga spår i kommunens arbete med både vatten och
avlopp.
– När jag arbetade med vattenplanen
upptäckte jag att vi saknade en VAplan, det enda vi hade var en dagvattenstrategi från 2005. Nu har vi gjort en
VA-översikt, en VA-strategi och håller
på med en VA-plan.
Björn Oliviusson tycker det är viktigt
att ta till sig ny teknik och att se ekologiska samband.
– Jag är mycket för att introducera
nya saker, säger han, nyligen hemkommen från Budapest och Organicawaters
helt nya typ av reningsverk, som han

tror kan vara betydligt bättre – och
trevligare – än kommunens gamla som
måste byggas om.
Det handlar om att lära av naturens egna processer – och dra nytta av
dem, understryker han, och lyfter fram
aquaponiks förmåga att rena vatten på
ett naturligt sätt.
Förena nytta med estetik

– Dagvattenfrågor är alltid aktuella i
urbana områden, där både regn och
smältvatten kan förorsaka översvämningar. Genom att bygga fångdammar
kan vi rena dagvattenflöden och få
dekorativa dammar som lockar pollinerande insekter och fåglar på köpet.
Och med gröna tak kan vi dämpa vattenflödet från nederbörd. Det tunnaste
sedumtaket tar upp cirka 25 procent
av vattnet.
Grönskan fördelar flödet under en

längre tid, konstaterar han. Och alla
naturliga processer uppskattar ett
jämnt flöde.
Det allra viktigaste i vattenplanen
tycker han är det arbete kommunen
redan var igång med när han började:
att inspektera enskilda avlopp.
– Vi har cirka 9 000 enskilda avlopp,
och i år ska vi ha inspekterat närmare
5 000 av dessa. Många behöver åtgärdas, de ger stora mängder med diffusa
läckage ut i skärgården.
Hur många av vattenplanens alla
punkter som kommer med i översiktsplanen som nu tas fram vet inte Björn
Oliviusson.
– Planen är ju just översiktlig, och
det är inte säkert att vi kommer ner
på den detaljnivå där många av vattenfrågorna behöver belysas. Svårigheten
i mitt jobb ligger till viss del i de kommunala processerna. En åtgärd tenderar att minska i betydelse ju längre
processen går.
Ny teknik vill alla ha, fortsätter han.
Men den får inte gärna kosta, medan
modelleringar och projekteringar får
kosta hur mycket som helst.
– Här behövs ett nytt synsätt. l
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Att bo på vattnet är mångas livsdröm. Med projektet
”Bo på båt” möjliggör Stockholms Hamnar visionen.
Och i framtiden kan fler flytande hem bli verklighet.
Text: Lena Gylfe Foto: Hans Fridén

Båtliv i stan
Nyss hämtad från förskolan sitter
Stella Akander Michaelsen, 2 år och ritar
vid köksbordet. Tillsammans med föräldrarna Cricko och Torkild bor hon på
en båt och till skillnad från många andra
barns hem kan Stellas gunga litet.
Det är Stockholms Hamnar som i pilotprojektet Bo på båt möjliggjort familjens dröm om en permanent bostad på
vattnet, vid Söder Mälarstrand. Sedan
2011 finns här 25 kajplatser med hyreskontrakt.
– När vi inte hittade en lägenhet som
passade våra behov fann vi en båtannons
på Blocket. Och på den vägen är det,
berättar Torkild, och understryker att
familjens boende är fantastiskt; avskärmat samtidigt som det är centralt med
sjöutsikt åt nästan alla håll.
Att det skulle vara mer riskfyllt att leva
med barn på båt förnekar både han och
Cricko:
– Ingen släpper ju ut sitt barn på Hornsgatan utan tillsyn.
I genomförandet av Bo på båt-projektet
har Stockholms Hamnar bland annat dragit vatten och avlopp till varje kajplats,
sett till att brandskåp och släckutrustning
installerats samt byggt en avfallsanläggning med källsortering, på kajen.
– Våra installationer fungerar bra, det
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som varit problematiskt är att ledningar
frusit vintertid, förklarar Tor Wildenstam,
ansvarig från Stockholms Hamnar.
För att få hyra kajplats krävs bland annat att fartygslängden inte överstiger 35
meter. Skeppet måste ha en tydlig maritim prägel och ge ett sjömansmässigt
intryck genom att vara väl underhållet
och i gott skick. En brandskyddsbeskrivning måste göras och brandsläckare och
brandlarm med ljud- och ljussignal finnas på däck. Dessutom fordras att fartyget
klarar av att pumpa allt svart- och gråvatten till kaj.
– Ett annat villkor är att båten ska torrsättas och åka in på varv minst vart femte
år, säger Tor Wildenstam.
Levande kajer

Även om lånevillkoren för att köpa ett
fartyg är betydligt tuffare än för en bostad
på land, och en rejäl buffert till underhåll
och varvsbesök krävs, tycker Cricko och
Torkild Akander Michaelsen att fördelarna med båtboende överväger:
– Det negativa är att hyresavtalet löper
endast ett år i taget. Visserligen har Stockholms Hamnar gjort stora investeringar,
men vi skulle önska ett säkrare kontrakt.
Vi har ingen besittningsrätt och lever
med ovissheten att avtalet kan sägas upp.

– Visst finns det en teoretisk risk att bli
uppsagd, men det går inte att exploatera
de gemensamma tillgångarna genom besittningsrätt, det vore som att sälja ut medborgarnas vatten, menar Tor Wildenstam.
Från att båtboende tidigare har varit
en gråzon har det nu blivit accepterat. På
Stockholms Hamnar uppskattar man det
blandade klientelet av hyresgäster och att
kajerna blir mer levande, året om. Torkild
nämner att grannsamverkan är stor; det
ordnas både fester och loppis.
I dag finns cirka 200 personer i en köpool för båtboende.
– Det kanske inte visar det faktiska intresset, men positivt är i alla fall att ingen
hyresgäst hittills har lämnat projektet,
säger Tor.
– Nej, och det märks att vi inspirerat
våra vänner, flera av dem är på jakt efter
båt, skrattar Torkild.
Socialt och tryggt boende

I Solna ligger Pampas Marina som rymmer 45 husbåtar, enligt ett exploateringsavtal med Solna stad.
– Här finns främst flytande villor men
även permanent båtboende, säger Palle
Nilstein, hamnkapten.
Marinan är stadsplanerad, och för hyresgästerna gäller liknande villkor för

Familjen Akander Michaelsen tycker att fördelarna med att bo på båt är klart övervägande. Från sin kajplats vid Söder Mälarstrand har de en fantastisk utsikt över staden.

brandskydd, sop- och avloppshantering
som för båtboende vid Söder Mälarstrand.
Hyresgästerna undertecknar nyttjanderättsavtal, de kortaste på 5 år och de
längsta på 30. Vid försäljning överlåts
avtalet till köparen.
– Vi tror på långa hyresavtal, och jag anser att Stockholms Hamnar biter sig själva
i svansen när de förlänger med endast ett
år i taget. Om man som hyresgäst inte har
en långsiktig lösning drar man sig för att
göra investeringar, säger Palle.
Framtid på vattnet

Samma intresse upplever Hans Marklund,
initiativtagare till projektet Varvshusen i
Torparviken i Södertälje. Så snart detaljplanen är klar i sommar, förväntar han
sig att bygget av bland annat tio husbåtar
ska komma igång:
– Naturnära med bara några minuters
promenad till pendeltåget!
Södertälje kommun välkomnar den

här typen av initiativ:
– Boende på vatten är ett positivt sätt
att marknadsföra staden, säger Åsa Hansson, exploateringsingenjör.
Richard Bergström, grundare av Pampas Marina i Solna, hävdar att det är viktigt att stadsplanering alltid sker samtidigt för land och sjö:
– Annars kan man ge sig den på att de
som köpt en bostad på land inte vill ha
en försämring genom att få en båt framför sig.
Med modern teknik och nya tankesätt
hos arkitekter tror han att boendet på vatten kommer att förändras och flytande
flerfamiljshus blir vanligare.
– Tänk att lägga en kassun med studentbostäder nedanför Södersjukhuset, där infrastrukturen redan finns! Skulle sedan bostadsbehovet uppstå någon annanstans är
det bara att bogsera iväg flytkroppen. Det
finns många lämpliga ställen för båtboende och husbåtar i Stockholmsregionen. l

eu-direktivet
Ursprunget till projektet Bo på båt
2008 är en motion från Lena Adelsohn
Liljeroth. Motionen ledde till ett beslut
i kommunfullmäktige att Stockholms
Hamnar ska genomföra ett pilotprojekt
beträffande boende på båt vid Söder
Mälarstrand.
En motion 2013:22 av Tomas Rudin,
Dnr 309-306/2013, om att utvidga pilotprojektet till att omfatta permanenta
båtplatser även vid Norr Mälarstrand
och Norra Hammarbyhamnen har
remitterats till Stadsledningskontoret,
Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Stockholms Hamnar.
Nämndernas yttrande sammanvägs av
kommunfullmäktige och kommer att
presenteras under sommaren.
För mer information om båtboende
och husbåtar:
www.stockholmshamnar.se
www.pampasmarina.se
www.varvshusen.se
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Exploaterings- och stadsbyggnadskontoret, Stockholm

Värtahamnen är Stockholms största hamn. Varje år passerar här cirka fyra miljoner passagerare och 1,6 miljoner ton gods. Genom att delvis flytta hamnen ut i vattnet frigörs mark för stadsutveckling, dessutom underlättas transporter till och från hamnen med direktkoppling till Norra länken.

stoc kholm
Under ytan
Det pågår flera spännande projekt på eller under
vattnet i Stockholm. Nya Värtapiren och Citybanans
pendeltågstunnel är ett par exempel. Text: Karin Wandrell
I januari skrev Stockholms Hamnar,
Stockholms stads exploateringskontor
och entreprenören Per Aarsleff A/S på
avtalet för bygget av den nya Värtapiren
som beräknas stå klar i slutet av 2016.
– Hamnen är 100 år gammal och behöver förnyas, både tekniskt och miljömässigt, säger Per Ling-Vannerus, projektchef, Stockholms Hamnar. För att få in ett
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nytt kommersiellt område flyttas hamnen
ut på vattnet och lämnar efter sig en lika
stor yta på land, 85 000 kvadratmeter, till
staden för exploatering.
NCC har en byggrätt på större delen av
det området och kommer här att utveckla
Valparaiso, ett centrum för kontor, kulturevenemang och shopping i Stockholms
nya stadsdel Norra Djurgårdsstaden. Nya

Södra Hamnvägen kommer att gå igenom
området och det kommer också att byggas en förlängning av spårtrafiken från
Djurgården till Ropsten.
– Vår flytt möjliggör många saker och
gör dessutom att hamnen får en direktkoppling till Norra länken. Till skillnad
från i dag kommer trafiken då inte att
belasta närområdet, säger Per Ling-Vannerus.
Miljövänlig hållbar hamn

Beslutet att bygga den nya piren på vattnet härstammar från den ”Vision 2015”
som Hamnstyrelsens ordförande Malte

sådan är fullt genomförbar och skulle
kunna leda till mycket attraktiva bostäder
till exempel, menar Per Ling-Vannerus.
Första sänktunneln på plats

En bit längre bort i staden pågår bygget
av Citybanan för fullt. Efter fyra års förberedelser sänktes det första tunnelelementet av tre ner i Söderström vid Slussen
på Valborgsmässoafton för att där bilda
första steget i Citybanans pendeltågstunnel. Eftersom berget ligger för djupt
under vattnet mellan Söder Mälarstrand
och Riddarholmen blev en sänktunnel
lösningen. Sänktunnlar är inte ovanliga
i sig men det unika med denna är att den

läggs på bottenstöd i form av betongplattor på stålpålar och i princip kommer att
fungera som en bro under vattnet. Den
färdiga tunneln blir 300 meter lång.
Miljötänket har hela tiden genomsyrat projektet och alla transporter till och
från Riddarholmen har skett sjövägen för
att undvika slitage på Riddarholmen och
dess historiska mark och byggnader. De
olika tunneldelarna har därför byggts på
annan plats för att sedan forslas sjövägen
till sin rätta position.
När Citybanan är klar 2017 kommer
den att ge större kapacitet för all tågtrafik i Stockholm, Mälardalen och hela
Sverige. l

Foto: Hans ekestang

Sigemalm (S) och gatuoch fastighetsborgarrådet
Roger Mogert (S) presenterade 2004.
– Istället för den tradiPer Ling-Vannerus
tionella konflikten mellan stadens exploateringsvilja och hamnarna, som riskerar att bli undanträngda,
togs en idé fram för hur man långsiktigt
skulle kunna utvecklas tillsammans, säger Per Ling-Vannerus. Det är unikt att
satsa på en miljövänlig hamn som ligger
kvar i staden.
Själva bygget i sig är inte unikt, men
däremot svårt och komplext. Dels ska
hamntrafiken vara i gång under hela
byggprocessen och dels handlar det om
ganska stora djup med 30 meter till fast
botten.
Enkelt uttryckt kommer stora pålar att
byggas upp till havsnivå. På dessa monteras sedan ett påldäck i form av prefabricerade betongelement som gjuts ihop. Ovanpå påldäcket läggs två meter fyllning där
ledningar etcetera kan läggas ner. I princip
blir det som att bygga ett stort lego.
– Det är i grunden en känd teknik,
men att vi prefabricerar påldäcket och
använder legotekniken som gör att vi
kan bygga så fort har jag inte sett någon
annanstans, säger Per Ling-Vannerus. Den
nya piren kommer att bli mer kvadratisk
till formen vilket ger bättre funktionalitet. Besökare kommer inte att märka att
det är ett påldäck utan uppleva det som
att marken har ”förlängts”.
Ökad trafik

Långsiktigt hoppas Stockholms Hamnar
att trafiken ska öka. Ytterligare ett färjeläger kommer att byggas, vilket ger fem
totalt, men de största fördelarna med nya
Värtapiren är möjligheten att styra trafiken direkt till Norra länken och att få en
moderniserad hamn.
– Sedan kommer vi att få en riktigt fin
arkitektritad terminal också som kommer att kopplas till det nya Valparaisoområdet vilket gör att den kan leva dygnet
runt, säger Per Ling-Vannerus.
Detta sätt att bygga på vatten skulle
kunna användas även i andra sammanhang. Svårigheten är att få tillstånd eftersom det är känsligt att ta en vattenyta
i anspråk för byggnation. Men idén som

När Citybanan står klar 2017 lättar getingmidjan för spårtrafiken söder om Stockholms central. Pendeltågen får då egna
spår och två nya stationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan.
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Utblick

Att få bukt med övergödningen i Östersjön skulle
innebära välfärdsvinster på mellan 9–14 miljarder
kronor. Det visar det internationella forskarnätverket
BalticSterns kostnads-nyttoanalys som är den största
som har gjorts globalt sett. Text: Karin Wandrell

Den smutsiga pärlan

BalticStern-studien ”Baltic Survey”
är den första koordinerade undersökning
som har gjorts där det går att jämföra information från alla Östersjöländer när
det gäller allmänhetens användning av
Östersjön, attityderna till den marina miljön och vems ansvar det är att förbättra
den. Över 9 000 personer intervjuades i
de olika länderna.
– Östersjön är ett viktigt hav för alla
invånare runt det och många är oroliga
över till exempel algblomning, vattenkvalitet och skräp, säger Siv Ericsdotter, chef
för BalticSterns sekreteriat i Stockholm.
Svenskar och finländare är mer medvetna
även om problemen under ytan, som farliga ämnen och syrebrist i havsbottnarna.
Östersjön, med sin långsamma vattenomsättning, är särskilt känsligt för övergödning. De problem som kan uppstå är
grumligt vatten, algblomning som kan
vara giftig och utbredningen av havsbottnar med syrebrist som leder till minskade
mängder av bottenlevande djur. Både algblomningen och de syrefria bottnarna

har ökat tiofalt under det senaste århundradet och bryts inte den trenden
kommer Östersjön så småningom att dö.
– I dag är en yta motsvarande Danmark
drabbad av syrebrist och den fortsätter
att växa. Värst utsatt är området som kal�las Egentliga Östersjön och sträcker sig
från Ålands hav till de danska sunden,
säger Siv Ericsdotter.
Hög betalningsvilja

För att ta reda på vad Östersjöborna
skulle vara villiga att betala för att få en
bättre havsmiljö beslutade sig forskarnätverket för att genomföra ytterligare
en studie, kallad ”BalticSun”. Kostnadsnyttoanalysen har beräknats för Helsingforskommissionens Aktionsplan
för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) där
ambitionen är att återställa Östersjön till
god ekologisk status år 2021. Även EU:s
marina strategi kräver en god ekologisk
status i EU:s alla hav till 2020.
– Men sannolikt hinner Östersjön inte
återhämta sig till dess även om alla åt-

gärder som behövs genomförs i tid. De
scenarier som BalticStern gjort sträcker
sig därför fram till 2050, säger Siv Ericsdotter, eftersom det sannolikt är den tid
det tar att uppnå full effekt.
Nyttan är beroende av havets ekosystemtjänster i form av till exempel vattenvägar för trafik, att det finns fisk som ger
mat, rekreation och så vidare. Vissa värden går att fånga in på marknaden som
trafik, fiskerinäringen och i viss mån turism. Genom intervjuundersökningarna
har man försökt fånga in värden som inte
finns på marknaden.
Stora vinster

När det gällde villigheten att betala fick
Östersjöborna titta på två kartbilder som
tagits fram med hjälp av marinekologiska
modeller. Den ena visade utvecklingen i
Östersjön 2050 om inga ytterligare åtgärder vidtas och den andra visade de förbättringar som åtgärder enligt Aktionsplanen för Östersjön skulle ge. I första
fallet skulle alla områden utom två ha
13

Utblick
Foto: colourbox

En fallstudie som BalticStern gjort indikerar att det är en överkapacitet i fiskeflottorna. Ett mer begränsat fiske skulle gynna både ekosystem och fiskerinäringen.

oacceptabel status till skillnad från det
andra då alla havsområden skulle ha god
till mycket god status med undantag för
Egentliga Östersjön som ändå skulle ha
blivit betydligt friskare.
Det visade sig att medborgarna i de
nio länderna tillsammans var villiga att
betala cirka 35 miljarder kronor per år
aktionsplan för östersjön
Helsingforskommitténs plan för
Östersjön har som mål att återställa
Östersjön till god ekologisk status
år 2021. Den antogs av samtliga nio
Östersjöländer 2007. De miljöområden som behandlas är övergödning,
biologisk mångfald, farliga ämnen
samt miljöproblem förknippade
med sjöfart.
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för att stoppa övergödningen.
– Svenskarna är villiga att betala mest, i
genomsnitt cirka 1 000 kronor per år under hela sin livstid, säger Siv Ericsdotter.
Uppräknat till hela den svenska vuxna
befolkningen motsvarar det 7,5 miljarder
kronor. Det går att utforma betalningen
på olika sätt men i projektet har vi valt
en gemensam skatt som alla ska betala.
Intressant är att de tillfrågade generellt
värdesätter att hela havet återhämtar sig
och inte bara den del där man själv bor.
De nio åtgärder som ingått i Baltic
Sterns kostnadsberäkningar är åtgärder
vid reningsverk, minskad användning av
handelsgödsel, minskad djurhållning av
nötboskap, svin och fjäderfä, fånggrödor
respektive fosforfällor inom jordbruk, förbud mot fosfater i rengöringsmedel samt
våtmarker för att minska kväveläckaget
till havet.

– Sedan har vi tagit fram två olika varianter för att fördela åtgärderna, säger Siv
Ericsdotter. Den ena går ut på att varje
lands utsläppskvoter ska nås så kostnadseffektivt som möjligt, vilket skulle kosta
26 miljarder kronor per år. Men om vi
skulle häva kravet att varje lands kvot ska
uppfyllas och istället genomföra åtgärderna där de är mest kostnadseffektiva minskar den totala kostnaden till 21 miljoner
kronor per år. Det ger en välfärdsvinst på
mellan 9 –14 miljarder kronor per år sett i
förhållande till hur mycket medborgarna
är villiga att betala.
Välfärdsvinsten kan vara ännu större.
Nyttan är nämligen troligen underskattad eftersom det blir förbättringar också
uppströms i sjöar och vattendrag av åtgärderna. Samtidigt är kostnaderna överskattade eftersom bara nio åtgärder kunde tas
med i modellberäkningen och det finns

Utblick

Svenskarna är villiga att
betala mest, i genomsnitt
cirka 1 000 kronor per år
under hela sin livstid.
Siv Ericsdotter, chef för BalticSterns
sekreteriat i Stockholm

många fler åtgärder som är billigare än
de dyraste i beräkningen.
Intressanta experiment

Näring från gödsel som läggs ut på jordbruksmark rinner så småningom med
regnvatten och grundvatten ut i olika
vattendrag och vidare till sjöar och hav.
Dessa så kallade ”diffusa läckage” är den
största källan till algblomningar, syrebrist
och bottendöd i Östersjön. Det finns ganska många olika konstellationer som jobbar med dessa frågor på olika sätt och det
pågår en del intressanta experiment, till
exempel strukturkalkning av jordar.
Ett sådant försök på ett experimentfält
vid Bornsjön gjorde forskare vid Institutionen för Mark och Miljö, SLU, i samarbete med Hushållningssällskapet och
Stockholm Vatten. En engångskalkning
med osläckt kalk på hösten gav en markant skördeökning och 35–50 procents
mindre förlust av fosfor, jämfört med
konventionellt plöjd eller kultiverad odling. Försöket finansierades med pengar
från Stiftelsen Lantbruksforskning och
Stockholms läns landsting.
Stiftelsen BalticSea2020 har i fullskaleförsök på tre fältstationer i södra Sverige
utvärderat kalkbaserade filter med god
förmåga att binda fosfor i mätningar som
pågick under två år. Resultaten visade
att filtren tog upp cirka 40–45 procent
av fosforn. Om filtren kombineras med
dammar fångas ytterligare 15–20 procent
av fosforn in.

vinster och antalet sysselsatta inom fiskenäringen.
Gemensamt för fallstudierna är att de
alla visar på behovet att parallellt tackla
alla miljöproblem. Annars kan nyttan av
åtgärderna för att begränsa övergödning
tillfälligt eller på lång sikt äventyras för
mindre eller större områden i Östersjön.
– Vi behöver ha en adaptiv strategi som
ser till helheten, säger Siv Ericsdotter.
Trots att kraven ligger på varje land är
det viktigt att vi jobbar tillsammans i
regionen.
Ett första steg för att genomföra aktionsplanen var att Östersjöländerna
presenterade nationella åtgärdsprogram
vid ett ministermöte i Moskva i maj 2010.
Den 3 oktober 2013 ska ländernas miljöministrar träffas igen för att utvärdera
hur långt de har kommit när det gäller att
genomföra Aktionsplanen för Östersjön
och besluta om ytterligare åtgärder för
att nå ett gott miljötillstånd.
– Helsingforskommissionen har bett
BalticStern att skriva en kort sammanfattning till miljöministermötet. Det har
också skett en del forskning på den naturvetenskapliga sidan, så vissa korrige-

balticsun
Över 10 000 personer intervjuades
via internet eller personliga intervjuer i den största betalningsviljestudie som har gjorts. De länder
som ingick var Danmark, Estland,
Finland, Tyskland, Lettland, Litauen,
Polen, Ryssland (centrala, södra,
nord-västra samt Volgograds federationssubjekt) och Sverige.

ringar kommer att ske. Sedan är det upp
till länderna själva att genomföra detta,
säger Siv Ericsdotter.
Havs- och vattenmyndigheten är också mycket intresserat av BalticSterns
rapport, liksom miljöminister Lena Ek.
Forskarna har nu sökt pengar från Bonus,
som är ett stort samlat forskningsprogram som löper 2013–2017 med syfte att
skapa en hållbar utveckling för Östersjön,
för att titta vidare på åtgärdssidan och
styrmedel. Under 2013 kommer nätverket
att skriva en rapport som ska ta upp var
vi nu står i den här typen av analyser och
hur man ska tänka framöver. l

Tackla miljöproblemen samtidigt

BalticStern har även genomfört flera
fallstudier som bland annat visar att det
finns en överkapacitet i fiskeflottorna och
att en begränsning av fisket skulle vara
bra för såväl ekosystemet som näringens

En minskad användning av gödsel och användning av fosforfilter inom jordbruket är några av de mest kostnadseffektiva
åtgärderna för ett renare hav.
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Mälaren är en gemensam nämnare för befolkningen i
hela Stockholmsregionen. Den används som vattentäkt
för dricksvatten, som farled och för rekreation, men
den får också ta emot mycket föroreningar.
Text: Lina Broström Illustrationer: Fredrik Saarkoppel

Mälaren för alla

Djur, människor och växter finns tack
vare vatten. Vattnet som våra förfäder
drack är samma vatten som skapade
liv på jorden.
Det är också samma vatten som vi
förväntar oss ska komma till oss så fort
vi vrider på kranen – och som kommande generationer ska dricka.
I dag får en stor del av befolkningen
i Stockholmsregionen sitt dricksvatten
från Mälaren. Sveriges tredje största
sjö är av stor vikt för vårt dagliga liv
även på andra sätt. Här sker varje dag
transporter av både gods och personer.
Den används också för bad, fiske och
rekreation.
Men med en växande befolkning
ställs allt högre krav på Mälaren. Inte
bara för att fler behöver dricksvatten, utan Mälaren belastas ständigt av
16

föroreningar. Det handlar om skräp,
båtbränsle, läkemedel och avloppsrester från oss konsumenter, liksom
utsläpp från dagvatten, industrier och
jordbruk.
Föroreningar sprids

Mälaren, liksom många andra vattendrag, har problem med läckage från
näringsämnen från jordbruk och enskilda avlopp som leder till övergödning, liksom miljögifter från industrier
och dagvatten från tätorter. Ett annat
problem är läckaget från fritidshusområden under omvandling till permanentboende, där godkända avloppslösningar saknas.
Därför arbetar bland annat Länsstyrelsen, kommuner och myndigheter
för att lagar och regler ska efterföljas
för att skapa ett så hälsosamt vatten
som möjligt.
– Vi behöver minska spridningen av
föroreningar. Vi behöver exempelvis ta

fram åtgärdspaket för jordbruk så att
näringsämnena minskar i våra vatten,
säger Anette Björlin, samordnare på
vattenförvaltningen på Länsstyrelsen
i Stockholms län.
Fler skyfall väntas

Riskerna kring människors föroreningar kan också ses i ett längre tidsperspektiv. Utsläpp från exempelvis industrier ses som en starkt bidragande
orsak till klimatförändringar.
– Förutom att havet kommer att stiga
så förväntas det bli mer regn, bland annat i form av fler skyfall vilket leder till
fler översvämningar. Detta kommer att
öka risken för att föroreningar sprids
till Mälaren.
En annan utmaning förknippad med
dricksvattenförsörjningen – och som
kan öka på grund av klimatförändringarna – är vattenburen smitta. Dessa
kan vara orsakade av olika typer av

mikroorganismer, som till exempel virus och bakterier. Vanliga smittokällor
är avföring från djur och människor,
som kan spridas från betesmarker och
avlopp i samband med översvämningar
och häftiga vattenflöden.
Brunt vatten – ett problem

I framtiden kan vi räkna med att vatten från Saltsjön kommer att skölja in i
Mälaren, berättar Anette Björlin.
– Havet stiger och trots landhöjningen kommer det bara att skilja omkring
20 centimeter i nivåskillnad år 2100.
Men det finns reningstekniker för salt,
det är mer bekymrande med miljögifter och andra föroreningar.
Det pågår studier för att se på möjligheter att bygga barriärer och skyddsvallar. Dessa skulle också användas
med syfte att skydda infrastruktur som
annars kan översvämmas.

– Vi måste tänka till nu, för vissa delar av staden kan ligga under vatten
om 100 år.
Vattnet blir också brunare, i och
med ökande halter av så kallade humusämnen, vilket oroar vattenverken.
Humus består av nedbrytningsprodukter från främst växtriket som brunfärgar hav och sjöar.
– Dessa halter ökar i Mälaren och är
svåra att rena bort, samtidigt som de
också förstör reningen. Humusämnen
sätter igen kolfilter, som används för
att ta bort bakterier, vilket minskar
filtrens effektivitet.
Förbättring sedan 60-talet

förbättra tillståndet – vilket har gett
gott resultat. I dag ser vi till exempel
en minskning av fosforbelastningen
på Mälaren med 60 procent sedan
mätningarna startade. Fler satsningar
sker hela tiden. Att göra Östra Mälaren
till vattenskyddsområde 2008 var ett
steg för att skydda vattentäkten. Mälarens östra delar har också ett avsevärt
bättre tillstånd än de mer övergödda
västra delarna, visar undersökningar
från Länsstyrelsen. l

Mälarens tillstånd har dock förbättrats
totalt sett sedan vattenkvaliteten började undersökas i mitten av 1960-talet.
Mälaren var då starkt övergödd. Därefter skedde stora förändringar för att
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Här renas vårt vatten

I Görvälns vattenverk blir Mälarens vatten dricksvatten
efter att först genomgå en reningsprocess i flera steg.
Det silas, renas kemiskt och fysikaliskt och desinficeras
innan det kommer till konsumenternas kranar.

Vattenförsörjningen för huvuddelen
av Stockholms läns befolkning sker genom uttag av vatten från Mälaren via
de stora vattenverken Norsborgs och
Lovöns vattenverk som drivs av Stockholm Vatten AB, Djupdals vattenverk i
Södertälje kommun, liksom Görvälns
vattenverk som drivs av Norrvatten.
Dessa är strategiskt placerade i olika
delar av östra Mälaren.
Görvälns vattenverk ligger i Järfälla
och är en av regionens mest moderna
anläggningar. Verket förser mer än en
halv miljon människor i Norrvattens
14 medlemskommuner med ett av Sveriges bästa dricksvatten.
Reningstekniken är uppbyggd i flera
steg, där första steget handlar om att
sila vattnet från fisk och alger.
Därefter sker en avancerad reningsprocess som inkluderar tillsättning
18

kubikmeter dricksvatten eller 80 miljoner
1,5 liters petflaskor produceras i Görvälns
vattenverk per dygn.

av aluminiumsulfat, vilket avlägsnar
partiklar. Vattnet går också genom ett
kolfilter av aktivt granulerat kol, som
förbättrar lukten och smaken och
minskar halten organiska ämnen och
skyddar mot föroreningar. Ett annat
steg i processen handlar om att vattnet bestrålas med UV-ljus, vilket ger
ett bra skydd mot mikroorganismer.
Efter denna process i totalt tolv steg är
vattnet till slut redo att skickas ut via
ett 26 mil långt huvudledningsnät till
konsumenternas kranar. l

1. Råvatten tas från Mälaren.
2. S
 ilning från fisk, alger och dylikt i en stor
mikrosil.
3. P
 umpstation för vattnet vidare till reningsprocess.
4. I blandningsränna tillsätts aluminiumsulfat.
5. I flockningskammaren binds humusämnen. Natriumsilikat tillsätts.
6. Sedimentering sker i bassänger.
7. Sandfilter filtrerar vattnet.
8. Vattnet pumpas till kolfilter.
9. I kolfilterbäddar av aktivt granulerat kol
förbättras smak och lukt.
10. Vattnet rinner med självfall till UVreaktorer som desinficerar vattnet med
ultraviolett ljus.
11. Vattnet pH-justeras med kalkvatten så
det blir svagt basiskt. Det minskar risken
för rostangrepp på ledningsnätet. Även
monokloramin tillsätts för att förhindra
bakterietillväxt.
12. D
 et färdiga dricksvattnet leds till en
reservoar och pumpas via ledningsnätet
Källa: Norrvatten.se
ut till din kran. 

En sårbar vattentäkt

Vatten är en central, men sårbar resurs i Stockholms
regionen. Ungefär två miljoner människor får sitt
vatten från Mälaren. En akut katastrof skulle innebära
stora problem med vattenförsörjning för Stockholm.

Råvattentäkten i Mälaren är regionens stora tillgång, men den innebär
också en sårbarhet. Cirka 95 procent av
den allmänna vattenförsörjningen är
baserad på vatten från södra och östra
Mälaren. Vid händelser som slår ut ett
par av de stora vattenverken uppstår
stora störningar i vattenförsörjningen.
– Det skulle bli många följder om
man inte kan leverera dricksvatten. Det
skulle påverka sjukhus, skolor, arbeten,
liksom privatpersoner. Vissa samhällsfunktioner skulle slås ut och vi skulle
behöva evakuera delar av befolkningen,
säger Anette Björlin, samordnare på
vattenförvaltningen på Länsstyrelsen i
Stockholms län, och fortsätter:
– Men sannolikheten att två vattenverk slås ut är extremt liten.

Då vattenleverantörerna Norrvatten
och Stockholm Vatten har sammankopplade nät på två ställen, kan de
också överföra vatten till varandra från
deras respektive vattenledningsnät om
något skulle inträffa i ett av näten.

något i södra delarna är det andra vattenströmmar som går i norra delarna.
Vattnets flöde och väderförhållanden
påverkar också hur en eventuell förorening sprids.

Liten risk att slås ut

För att säkra upp vattenförsörjningen
om något inträffar i Mälaren finns reservvatten att tillgå. Att säkra dricksvattenförsörjningen och öka beredskapen inför eventuella störningar i
dricksvattenförsörjningen är något
som RUFS 2010 framhåller som viktiga
aspekter för framtiden. Och det här är
något som regionen arbetar med, för i
dag är reservtäkterna små, vilket skulle
innebära ransoneringar om en störning inträffar. l

Det största kemiska föroreningshotet
är kopplat till utsläpp av olja eller
bensin från exempelvis fartygstrafik,
fritidsbåtar och färjor. Risken att Mälaren skulle slås ut som vattentäkt
räknas ändå som liten, förklarar Anette Björlin, särskilt när det gäller akuta
händelser, som vid fartygshaveri.
– Det krävs mycket för att förorena
Mälaren, då den är så stor, flikig och består av olika bassänger. Om det händer

Reserver ska säkra upp
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Rester av läkemedel innehållande syntetiskt
hormon, till exempel p-piller, finns kvar i renat
avloppsvatten. Det kan göra fiskar och grodor
infertila.

Renare vatten med ny teknik
Forskningsprogrammet MistraPharma försöker
hitta nya tekniker för att bryta ner och avlägsna
läkemedelsrester i sjöar och vattendrag.
Text: Karin Wandrell

Läkemedel transporteras via vatten
och är konstruerade för att gå runt i kroppen vilket gör att de är mycket vattenlösliga. Om substanserna inte bryts ner i
reningsverket följer de med det utgående
vattnet. I dag finns inga utsläppskrav för
läkemedelsrester eftersom beslutsfattarna inväntar vidare forskning.
– Generellt sett är det
könshormonerna och då
östrogener som har störst
miljöpåverkan, säger
Berndt Björlenius, projektBerndt Björlenius
ledare för MistraPharmas
projekt för processteknisk utveckling för
kommunala reningsverk.
Det handlar dels om de naturliga
kvinnliga hormonerna och dels om syntetiska hormon som finns i vanliga p-piller.
Ett sådant syntetiskt hormon, levonorgestrel, har visat sig finnas kvar i renat
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avloppsvatten i koncentrationer som kan
göra fiskar och grodor infertila. I svenska
vattendrag underskrids dock effektkoncentrationen minst tio gånger eftersom
avloppsvattnet späds ut när det släpps ut.
Ny pilotanläggning

Just nu håller Berndt Björlenius och hans
team på att bygga en pilotanläggning på
Käppala reningsverk på Lidingö, det tredje största reningsverket i Sverige, för att
testa olika reningstekniker.
– Vi kommer att ha tolv försökslinjer i
en tjugo fot lång container. Varje linje ska
kunna ta hand om 100–1 000 liter vatten
per timme vilket motsvarar avloppsvatten
från 10–100 personer. De fungerar som små
påhängningsreningsverk kan man säga.
Det finns olika teknologier för att rena
vattnet. En är att tillsätta ozon, ett reaktivt
syre som bryter ner läkemedelsresterna,

antingen via ozonmolekyler eller med
hjälp av de hydroxidradikaler som bildas
vid ozonering. En annan teknik går ut på
att använda sig av aktiverat kol, antingen
i pulverform eller granulerat i filter.
– Vi kommer att testa teknikerna både
var för sig och tillsammans och tittar även
på en kombination av biologiska system
och ozonering, säger Berndt Björlenius.
Efter Käppala är det dags att flytta det
mobila reningsverket till Kungsängsverket i Uppsala och tanken är att fler reningsverk i Mälardalen ska följa.
– Vi vill se hur teknikerna biter på
olika typer av avloppsvatten, även om
det troligen inte varierar så mycket. När
projektet avslutas 2015 har jag som mål
att skriva en designmanual om hur man
dimensionerar reningsteknikerna för att
sprida kunskapen om hur de ska se ut
rent processtekniskt.
Resultatet av studien kommer även
att presenteras i vetenskapliga publikationer och blir förhoppningsvis även en
del av beslutsunderlaget när det gäller
om denna typ av reningar ska införas
eller inte. l

Rapporter och utskottsbeslut

rapporter från 2009 till 2012:
Info 2013–1	Regional cores – A prerequisite for a growing Stockholm region
2012–5 	När, vad och hur? Svaga
samband i Stockholms
regionens gröna kilar
2012–4	Att utveckla kvällslivet i
regionala stadskärnor
2012–3	Handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm
– Att tillgodose behovet av
högutbildad arbetskraft
Info 2012–1	Befolkning, sysselsättning
och inkomster i Stockholms
län år 2050
2012–1 	Befolkning, sysselsättning
och inkomster i Östra Mellansverige
2011–5 	Använd kompetensen! Om
mångfaldsorientering på
arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
2011–4	Tätare regionala stads
kärnor
Info 2011–3	Värdering av stadskvaliteter
i Stockholmsregionen
2011–3	Stadsutbredning och regionala stadskärnor
2011–2	Förtätning och utglesning
i Stockholmsregionen
1940–2005
2011–1
Kvällsekonomi
2010–7
Eftervalsundersökning
2010–6	Män och kvinnor i utbildning och arbete
2010 –5
RUFS 2010
2010–4
Skärgårdspolitiskt program
2010–3	Regionala skillnader i boendeförhållanden
2010–2	Mötesplatser i Stockholmsregionen
2010–1	Utställningsutlåtande
RUFS 2010
2009–11
Samspelet
2009–10
Unga röster i skärgården
2009–9	Stockholmsregionen som
kunskapsregion
2009–8
Tätare Stockholm
2009–7
Bebyggelsens mosaik
2009–6
Samrådsredogörelsen RUFS
2009–5	Stockholm – en attraktiv
region för internationella
experter
2009–4	Klimatförändringar – dags
att anpassa sig?
2009–3	Stockholmsöverens
kommelsen – en första
uppföljning

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

Ett Sverige utan klimatutsläpp
2011 togs en färdplan fram av EU-kommissionen för en konkurrenskraftig och
utsläppssnål ekonomi för EU år 2050
och medlemsländerna uppmanades ta
fram egna färdplaner. Naturvårdsverket
gavs av regeringen uppdraget att ta fram
underlag till färdplan för Sverige för att
nå målet i visionen: inga nettoutsläpp av
växthusgaser 2050.
Naturvårdsverket pekar i sin rapport
ut att viktigast är minskade utsläpp från
transportsektorn och industrin. I den ges
förslag kring beslutsprocesser, konsumtion, styrmedel samt mål och uppföljning.
I ett yttrande till Naturvårdsverket har

landstinget genom Tillväxt- och regionplaneringsutskottet konstaterat att
rapporten ger en bra bild av vad som
krävs för att ett samhälle fritt från fossilbränsle ska bli verklighet till målåret. I
RUFS 2010 har inriktningen lagts upp för
hur det kan förverkligas i regionen. Kollektivtrafiksinvesteringar, förtätning och
energisnålt byggande i linje med RUFS
2010 krävs liksom att staten tar ansvar för
att lagstiftning och styrmedel verkar i den
riktningen. Regionplaneringen är viktig i
växelverkan mellan nationella, regionala
och lokala mål och planer.
(S) reserverade sig
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Återanvändningsoch engångsmaterial
Landstingsfullmäktige har
av Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslagits fatta beslut om konkretisering
av mål i ett urval produktgrupper inom återanvändnings- och engångsartiklar
i Miljöutmaning 2016:s
målområde Resurseffektivt.
Engångsartiklar i vården
är en komplicerad fråga,
beroende av flera faktorer.

För att fånga olika strategityper och åtgärder föreslås,
utöver minskad användning,
att miljömålet även utvidgas
med att förvaltningar och
bolag sätter upp lokala mål
för att minska påverkan från
de utvalda engångsmaterialen. Enligt en utförd bedömning av miljökonsekvenser
har beslutet positiva effekter
för miljön.
Foto: Beatrice Torgnyson Klemme

Specificering av mål i Miljöutmaning 2016

År 2011 fastställde landstingsfullmäktige SLL:s Miljöutmaning
2016, landstingets miljöprogram för åren 2012 till 2016. Som
uppföljning av beslutet har Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslagit landstingsstyrelsen att besluta om i vilken
omfattning och vilka olika uppgifter som de olika verksamheterna i landstinget ska redovisas. Även hur uppgifterna
ska vägas samman för att avgöra om landstinget når målen
beskrivs i beslutet.
(S) lämnade ett särskilt uttalande
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Biogas

Biogas Öst har av landstinget genom Tillväxt- och regionplaneringsutskottet biviljat EU-projektet Biogas XPOSE ett
bidrag ur miljöanslaget på 110 000 euro. Projektet syftar till
att utveckla biogasbaserad fordonsgas som en viktig lösning
när det gäller att uppnå EU:s uppsatta 2020-mål för minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybara bränslen
och energieffektivisering.

Rapporter och utskottsbeslut

Verksamhetsbidrag till SIKO
Sedan 1970-talet har
SIKO, Skärgårdens
Intresseföreningars
KontaktOrganisation
erhållit verksamhetsbidrag av landstinget.
SIKO, som representerar
de fastboende längs
kust och i skärgård i
Stockholms län, ses som
en betydelsefull deltagare i skärgårdsarbetet.
Landstinget genom
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet har för
2013 bestämt att bevilja
ett verksamhetsbidrag
på högst 450 000
kronor.

Regionala stadskärnor
För att bidra till att åtagandet i RUFS
2010, att Utveckla regionala stadskärnor i
Stockholmsregionen genomförs, har TMR
i samarbete med de berörda kommunerna tagit fram ett handlingsprogram
där de fyra förslagna handlingsområdena
är Ökad tillgänglighet, en förutsättning
för tillväxt i de regionala stadskärnorna,
Synergier mellan investeringar i de regio-

nala stadskärnorna, Stadsutveckling i de
regionala stadskärnorna och Utveckla det
kunskaps- och tjänsteintensiva närings
livet i de regionala stadskärnorna.
De flesta instanserna ställer sig positiva till en remiss, utsänd mellan första
november 2012 och sista januari i år och
instämmer i att de föreslagna områdena
är de mest relevanta. Tillgänglighet pekas

Strandskydd

Länsstyrelsen genomför en översyn av det
utvidgade strandskyddet i länet, i en första
omgång Nacka, Nykvarn, Stockholm, Södertälje och Värmdö kommun. Det utökade
skyddet innebär en ökning från 100 meter
från strandlinjen till upp till 300 meter. Det
utökade skyddet innebär en ökning av 100
meter från strandlinjen till 300 meter.
Landstinget genom Tillväxt- och regionplaneringsutskottet framför i ett yttrande, med
RUFS 2010 som utgångspunkt, att enstaka
mindre områden i Nacka inte bör omfattas av
nya beslut om utvidgat skydd med hänsyn till
deras kollektivtrafiknära lägen.
Strandskyddet regleras genom bestämmelser i Miljöbalken.
(FP) reserverade sig
(V) reserverade sig

ut som det allra viktigaste området.
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet
har beslutat att godkänna handlingsprogrammet med några kompletteringar och
justeringar från remissversionen.
(S) lämnade ett särskilt uttalande

23

SVERIGE
PORTO
BETALT

B

Avsändare:
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Sista sidan

Text: Lina Broström

Fem frågor till Gustav Andersson,
miljö- och skärgårdslandstingsråd (C) i Stockholms läns landsting:

”Vi behöver en gemensam målbild”

Hur ser du på Stockholmsregionens dricksvattenförsörjning och Mälarens sårbarhet?
– Naturligtvis är detta en nyckelfråga.
Förändringarna i klimatet kan medföra
både extremare väder med ökat läckage
av näringsämnen och föroreningar och en
höjd havsvattennivå med risk för saltvatteninträngning. Att förebygga och hantera dessa risker kräver gemensamma
krafttag från alla aktörer i Mälardalen
och kan i värsta fall handla om mycket
stora åtaganden. Ytterst är den centrala
frågan att stoppa de antropogena klimatförändringarna.
Hur tycker du att Stockholmsregionen ska arbeta för att få bukt med läkemedel i vattentäkter?
– Landstinget har varit pionjär internationellt i arbetet med att minska läkemedels
miljöpåverkan och det är viktigt att det

Foto: Mattias Ahlm

Hur tycker du att SLL:s regionala miljöstrategi
för vatten bör utformas för att fungera framgångsrikt i framtiden?
– Många aktörer är involverade och ansvariga för olika delar, därför behöver vi
en gemensam målbild och systematisk
samverkan mellan samtliga aktörer.

arbetet drivs vidare på alla nivåer. Minska
onödig läkemedelsförskrivning och öka
kunskapen och engagemanget i kommunernas äldreomsorg. Ser vi att problemen
ökar kan det vara aktuellt att förbättra
vattenreningen.
Vad tror du är viktigt för ett framgångsrikt
Östersjösamarbete?
– Utvecklingen i dag är positiv och dagens samarbeten – med HELCOM i spetsen – har visat att de kan ge rejäla effekter. Det behövs samarbeten mellan
både nationerna och regionerna runt
Östersjön. Det är då en utmaning att det
inte blir för många olika samarbeten och
initiativ, utan att arbetet koordineras så
mycket som möjligt kring de olika målen
för samarbetet. Det är viktigt att både
EU:s strukturfonder och nationella och
regionala insatser främjar en inriktning
av samarbetet mot de viktigaste gemensamma målen. Miljöfrågorna har kommit alltmer i fokus, och den utvecklingen
måste stärkas ytterligare eftersom en försämrad miljöstatus sätter stora resurser
på spel, både när det gäller fiske, naturvärden, besöksnäring och rekreation.

Vilken vattenfråga ser du som viktigast att arbeta med under året?
– Allra viktigast är att det gemensamma arbetet i Östersjön blir starkare
när det gäller att minska utsläpp och
överfiske. Regionalt kan vi bidra till att
minska utsläppen av kväve och fosfor. Det
är också viktigt att vi börjar hitta vägar
till en miljöanpassning av båttrafiken. l

