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KRETSLOPPRENS,NATU
SLUTASMASTE

i städer -i världen totaltbefolkningenSverige bor idag 86 procent

l av
tillMänskligheten har gjort stadenstadsbor.hälften befolkningenär av

stadbetydelsefullarehandel och makt. Juför kunskap, är,centrum en
också fattigdom, miljö-staden skaparmänniskor flyttar dit. Mendesto fler

synliga.problem akuta ochhälsoproblem. staden blir dessaoch I
orimlighet eftersom denstadenstrikt ekologiskt perspektivUr ärett en

Stadenfortsättasitt omland för kunnahelt beroende växa.är attattav
från omland förständigt vidgatenergi och andraimporterar ettmat, resuser

restprodukterochStaden förbrukarkunna överleva. exporteraratt resurser
ständigt ökandefast avfall iluftföroreningar ochi form ochvatten- enav
måstemåste På siktnegativa utveckling brytas.takt. Denna naturens
överleva.så långt mänskligheten skallmöjligt slutaskretslopp om

alltså och landet interåder obalans mellan stadenDet naturensomen
själva förstaden ochtill. Om vi inte villklarar utsättarättaatt oss enav

staden krets-så börjakollaps det dagsekologisk är ettatt urse
hållbar riktningstaden istrategi för utvecklaloppsperspektiv. En att meren

måstedendå den stadeninte begränsas till enbart ävenkan tätasnävt -
innefatta dess omland.

medverkanhållbart aktivsamhälle krävsbyggaFör ettatt engagemang,
samhället mellan kommuner,alla aktörer ioch samarbete mellan stat,-

till informa-förutsätter bl.a.enskilda individer. Dettanäringsliv och rätt
demokratiskamedverka i beslut undermöjlighet för allation och att

sååtgärder därvid degenomförande börformer. Beslut och näratasav
nivån fundamentalden lokalaberörda möjligt. Det innebär äratt avsom

nationellainternationella ochför det där allabetydelse överens-är som
i konkretasist och slutligen skakommelser, policies och omsättasprogram

handlingar.
omfattandekännedom detSyftet denna bok spridamed är att om

pågår vårai svenska kommuner.förändringsarbete för bättre miljö somen
såväl teknisktnytänkande ivalt antal olika exempelVi har ut ett som

exemplende presenteradeorganisatoriskt avseende. Vi medvetnaär attom
alla problem. Angreppssätteni alla avseenden den bästa lösningeninte är

såtiden demåste alltid förändrasstyrmedlen dessutomoch över att
vill visaproblemen. Det viutvecklingen och de förändradetill äranpassas

hållbar utveckling. Vioch försöker sighur här mot en merman nu anpassa
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FÖRORD

Kommunförbundets ordförande
och mork-Eric Ericsson ochLars

planminister Görel Thurdin.

Foto BOSSEJOHANSSON

också medvetna lokala situationer och förutsättningarär varierarattom
såvälkraftigt vårtinom land vårtmellan land och andra länder medsom

kulturell och historisk bakgrund liksom tekniska och ekonomiskaannan
resurser.

vår förhoppningDet de exempel i denna bokär skallatt presenterassom
inspiration till utveckling och håll bådenytänkande andra inom ochge

Sverige. förutsättning hållbarEn för Stadsutveckling allaärutom atten
vårai olika roller verkar för åtgärder så långtgenomföra detatt som

någonsin möjligt sluter kretsloppen.är

Stockholm maj 1992

Görel Thurdin EricLars Ericsson

Mark- och planminister Ordförande
och vice ordförande i Svenska
Miljövårdsberedningen Kommunförbundet
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gåtttad, kultur och civilisation begrepp historien handär som genom
i hand och vi omedvetet likhetstecken mellan. Mänsklig-sättersom
hetens civilisation har staden för kunskap, handel ochcentrumsom

makt. betydelsefullareJu staden blir, desto ökar dess attraktionskraftmer
och alltfler människor flyttar dit. Staden spegel sin tids ochär synsätten av

låstkunskap samtidigt den till viss del sitt historiskaärsom av arv.
ocksåMen staden helt beroende lagar. detI kortaär naturensav

ifrånperspektivet kan staden bortse naturlagarna det innebär bara,men
vi alltmer börjar erfara, miljöproblemen flyttas i tid ochattsom rum.

Genom betrakta staden del ekologiskt kanatt ett systemsom en av
förutsättningarna för uthållighetstadens utveckling analyseras. Sta-mot

dåden kan beskrivas lever importera detett system att mestasom som av
för tillfredsställa de behoven. Egenproduktionen inom staden äratt egna

Tänk dig söner låg.mycket från såvälImport sker energi och andraatt mat,man en av resurser
astku staden.iöflesfor övera stadens närliggande frånomland avlägsna länder. Städerna förbrukarsomhänder Lika liteVad ettsom och i form luft- och vattenföroreningar ochexporterar resternaresurser avklaradiur kan sig sinutan fast avfall.lika life kan stadenomgivning,

leva sin omland.utan
Illustration BIRGITELIASSON
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ÄR KRETSLOPPETIVAD STADEN SOM DEL AV
EKOLOGISKT SYSTEMETTLåt med exemplet medbörjafinns rad kretslopp. rävenI naturen somossen

bildatsväxtdelar. hari sin ätit olika Dessasork. Sorken haräter turen
inverkan.under solljusetskoldioxid ochfotosyntes vattenavgenom

återbördasfår i sig via sorkennäringdenDet rävenmesta somav
nedoch spillning brytsomgående till jorden i form urintämligen somav

ånyo utgångsämnen förkantill koldioxid och Dessa utgöraämnenvatten.
kretslopp slutet.Därmedfotosyntes.de ärgröna växternas ett

dekretslopp fysiskavi detta gröna växternasOm ärtenner,ger
bildas deresursuppbyggande Den ärfotosyntes resurs somprocess.en

energikällan.drivkraftenoch solljuset ärgröna växterna
sorkenmedi kretsloppetresursuppbyggandeDen växterna,processen

uip
Växter Röv

UIGÃNGS- kretslopp. gulanaturligtEtt Den
AMNEN pilen representerar en

Koldioxid och bygganderesursup processFOTOSYNTES vatten pilarnamedan röna visare
nedbrytan e processer.

Sorkennedbrytandesamtidigt fleraoch balanseras äterräven processer.av
Både ochsmälter sorken.och ochoch smälter rävensäterväxterna räven

nedbrytandebryts ned. Vidspillnin döda växtdelarsorkens urin och samtg
flytande ellerfast,avfall kanbildas olika typer som varaavprocesser

gasforrnigt.
hydrologiskadetnaturligt kretsloppexempelEtt ärettannat

iständigtflödandekretsloppet. strömmarVatten är ettsomresurs,en
kan förorenasalla led i kretsloppetglobalt kretslopp och där genom

iföljdeffekter inom andra ledpåverkan sinmänsklig i tursom ger
kretsloppet.

Ved kannedbrytningsprocess.Förbränning exempelär t.ex.en

ll
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ATMOSFÄR

aavgaser

manipulation
markav

egetation

enförsörinm
grund- vatten-

dragatten

ENOMRÃDE
., vlo psvatte- .c .. . lq °W...

livets förutsättning.örVatten brinna med hjälp luftens Samtidigt bildas aska, rök och lvärme.av syre.
förorenas får viNör vattnet princip vårasker i kroppar vi förbränner den vinär äter,matsamma processkedieeffekterautomatiskt som i lugnare tempo.menpåverkar flora och fauna,

innehållerRök och aska ved och det äratomersamma som syre, menvår hälsa.även örVattnete en
svårare tillståndändra form och såhos rök och aska ved ochalltid i röre alltid på attvåg att syrese,

inågon återbildas.Detta hjälperDet inte bara dvs. tillföraannanstans. energi.värma,att att
kombination med det ocksåatt För slutet kretslopp måsteska kunna bildas avfallets rökens ochatt ett

kemiskt aktivt och uniktör ett askans oorganiserade till vedens ochatomermer arrangeras resursenslösningsmedel gör att organiserade former.syrets detta ordnandeDet resursuppbyggandeärmerföroreningar vandrar från mark
arbete sker med hjälp solen i fotosyntesen. detNär gällertill grundvatten, siöar, attsom av

vattendrag och hav. nivåorganisera denna till tjugo tiopotenserär växternaatomer upp
Efter MALIN FALKENMARK. effektivare vad dagens avancerade människoskapade teknolo-än mest

giska är.system
På förhållermotsvarande det sig med andra ochsätt annatresurser

avfall. Järnkonstruktioner förr eller sönder, vilketrostar t.ex. senare
gårinnebär järnet i Dåvattenlösning och sprids i miljön. detär nästanatt

omöjligt med hjälp teknisk omvandla detta utspridda järnatt av en process
jämföremåltill hur mycket energi vi försöker använda. Naturensännya

soldrivna och resursuppbyggande däremot effekti-mycketärprocesser
Med hjälp dem kan järn fällas myrrnalm sjöbotten.utvare. av som en

På liknande har de flesta jordens lagerresurser, fossila bränslen,sätt t.ex.av
malmer och mineral, bildats i drivs solen.ytterstprocesser som av

Dagens samhälle mångaanvänder lagerresurser i takt är tusenen som
gånger snabbare återbildas.den takt varmed Det innebärän attresurserna

förrvi eller riskerar hamna i bristsituationer. förEtt stundenattsenare
problem dock den ansamlingen avfall, följdenstörre är ärstora av som av

inte hinner införliva avfallet i kretsloppen och omvandla det tillatt naturen
nya resurser.

ocksåVi skapar för helt främmande ofta mycketämnen, ärnaturen som
stabila kemiska föreningar. inteDessa kan hanteras naturensav resurs-
uppbyggande de inte in i kretsloppen. stället fungerarIprocesser; passar

12
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främmande ofta sand i det fina maskineriämnen levande celler STADEN SOM DEL A Vsom som
När naturligt förekommande finns i onaturli halter uppstårutgör. ämnen ETT EKOLOGISKT SYSTEMga

effekter.liknande Detta mycket vanligt i dagens samhälle. Vi har skapatär
samhälle långsiktigt hållbart.inte ärett som

RESURS
ö grad av ,Å ochor ning

jstruktur i

UPPBYGGNAD NEDBRYTNING
Soldrivna Naturliga och

tekniskaprocesser
processer Schematisk bild naturensav

kretslopp. gula pilen visarDen
resursuppbyggnad och den
gröna nedbrytningen.
Resursuppbyggande processer
karaktäriseras de ärattPRODUKTER av
soldrivna. kretslopp ör slutetEttOCH AVFALL
när pbyggande ochillsammans resursu

, nedbrytanimed lägre e processergra -. balanserar varandra.ordningav
och struktur

DAGS ATT SLUTA KRETSLOPPEN

Staden bidrar i mycket hög grad till nedbrytande skapadeatt processer av
människan blir allt dominerande, medan vi samtidigt i allt snabbaremer
takt krymper och kapaciteten hos soldrivna resursuppbyggandeutrymmet

Både jordamas, skogamas långsiktigaoch havens produktions-processer.
förmåga sjunker samtidigt tusentals arter utrotas.som

De resursuppbyggande hållakan inte längre jämna stegprocesserna
med de nedbrytande jorden. fårOm detta fortsätta, förstörsprocesserna

sikt förutsättningarna för högre liv. För klara resursuppby gnaden iatt g
kretslopp gäller det används med Olikaatt naturens typerresurser omsorg.

biologiska har goda förutsättningar avfall i sinatt ett turav resurser ge som
utgångspunktkan för resursuppbyggnad.utgöra

Avfall inte biologiskt exempelvis metallförpack-ärsom av ursprung,
ningar, glaskross och uttjänta batterier organiseras inte sig självt tillav nya

Man kan dock återföraavfallet och det i kretslopp därsortera ettresurser.
solljuset drivkraften. Med hjälp biobränslen,är vind- och vattenkraftav
eller solenergi finns möjligheter skapa bättre balans mellan nedbry-att en
tande och resursuppbyggande processer.

13
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MÃSTE[.ETASTADEN SOM DEL AV EFTERv|
SYSTEMETT EKOLOGISKT

HELHETSLOSNINGAR

uttrycketekologen Edward Goldsmith har You tengelskeDen myntat can
våra åtgärder får lång radMed det allado only thing. att enmenasone

måste i kalkylen.följdeffekter och vi alltid med dessa Det mestataatt som
från någoninnebär fördelarsamhället genomförs därför detigörs att

vårtså långt sektorisering, i samhälle,med drivensynpunkt. Men somen
fördelarna och samtidigt blind för debländasdet lättär att varaav

uppstår i själva verket justinom andra sektorer. Detnackdelar ärsom
våra miljöproblem.vi skaffat de flestadet harsättet som oss av

åtgärder fleralösertalar solution multipliersGoldsmith somom -
innebär tillämpasamtidigt. leta efter solution multipliersproblem Att att

både-och-innebärmänniska, och samhälle. Dethelhetssyn ettnaturen
uthålligtgäller tillgodose människans behovperspektiv. sätt.Det ettatt

åtgärdermultiplierssolution multipliers problemtillMotsatsen är -
samtidigt skaparproblem,visserligen löser ellerett ett par men somsom

lösningarmultipliers skenlösningar. Detflera problem. Problem ärärnya
antingen-eller-perspektiv, d.v.s. lösningar dämparmed symptomett som

problemen.bearbetningen de grundläggandeoch döljer eller motverkar av

MÃSTE TILLÄMPAv|
FORSIKTIGHETSPRINCIPEN

förbeslut fattades i samhälletmiljösituation resultatDagens är ettsomav
många årtionden fullafall det innan deeller flera decennier sedan. I tar

åtgärd påverkar miljön. inteDetkonsekvenserna visar sig ärav en som
förutse vilka konsekvenserna blir.heller alltid möjligt exaktatt

Även förmåga vissasjälvläkande har den gränser.är stornaturensom
svåra, och med omöjligaIllustration Många alltför dyra eller tillmiljöskadorBIRGITELIASSON är att

svårt någotefterhand. mycketi Det göraär attt.ex.reparera
ocksåområden mycketeller regioner.markförsumingen Det äröver storaTräd exempel påör naturensen vattenområden. såOch detförgiftade mark- ochdyrt lokalt äratt saneramultiplier. Trädsolution ger oss gångåterskapa haroch genetisk variationomöjligt att artergott som endd, skönhet, energi och somrens

gåttdem möili het. förlorade.lu bara vi trögger-
flerplantera iGenom Mångasåatt komplexa.komplicerasBilden äratt naturens systemav

staden åtskilligavinner vi barasamverkar och motverkar varandra. Detfaktorer och är enprocesserfördelar. Utifrån dennahar eller kan ha tillräcklig kunskapdel dem om.somav
tvåutgångspunkt mellan strategier.kan i princip väljaTräd man

Å frånsambanden och helt bortsesidan kan försöka förenkladämpar buller manena0
luften går genomförförutse. experi-faktorer och inte Mande0 renar attprocesser som

hand regnvattentar0 om så svåra ellerkonsekvenserna inte ska blii full skala och hoppas attmentenergi0 ger Sååtminstone ofta varit hittills.ska har detde attatt reparera.ochskydd för människor0 ger Å försiktighetsprincipen. Mansidan kan välja tillämpaandra attdiur man
åtgärder på tillavstår från inte säker degenomföraför vinden ärlö när äratt man om0 er

örskönar staden livsuppehållandeoch deskada för miljön0 systemen.

14
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STÄLL RÄTTA FRÃGORNADE STADEN SOM DEL A V
ETI EK OLOGISK T SYSTEMsamhällsutvecklingen under detta sekel har givit allt ochstörreoss mer

svårlösta miljöproblem. Det uppenbart de lösningarär problemenatt
hittills har tillämpat inte har varit tillräckliga. De hari alltför högsom man

grad inneburit problemen har flyttats i tid och och till problemenatt attrum
uppträder i svårlöstaoch former.nya mer

En huvudanledning till samhället förmåttinte lösa miljö-ännuatt
problemen det nuvarande ekonomiskaär inte förenligt medatt ärsystemet

på långsiktigtkraven hållbar utveckling miljöeffekter åsattasällanären -
kostnad och därför inte i kalkyler och budgetar.en syns
Användning miljökonsekvensbeskrivningar i planerings- ochav

beslutsprocesser inför beslut och ökad användningstörre milj öavgifterav
gröna skatter de främsta instrumentenär för omställningen av- -

hållbarsamhället utveckling. varpåDet dessa instrumentsättmot en
hittills tillämpats i Sverige och andra länder, dock bara förstaär ett steg

det omfattande och integrerade krävs förmot sätt göramer attsom
miljöeffekterna synliga.

Krav bättre beslutsunderlag i form miljökonsekvensbe-t.ex. av
skrivningar, löser i sig inga miljöproblem. baraDe beslutsunderlag.är I
själva beslutsprocessen, antingen det individnivå eller iär politisken

påförsamling lokal eller nivå,nationell miljöfrågomakommer vägasatt
frågorandra såsom sociala och ekonomiska. förändringFörmot mot en

hållbar utveckling ocksåkrävs insikt vad negligering fårmiljön förom av
konsekvenser och vilja till förändring.en

dåHur ska åtgärd,viss investering ellervetaman ettom en en
stadsutvecklingsprojekt kommer leda till miljöproblemännu störreatt
sikt eller det på uthålligär utvecklingvägen kanDetett steg motom en

påreda så kallad riktningsanalysgöra ställata attman attgenom etten -
frågorantal grundläggande tänkbara effekter. Om de följandeom sex

frågorna kan besvaras med vi det tilltänkta åtgärdenprojektet ellervet att
uthållighet.leder mot

Minskar energianvändningen övergåroch vi till använda flödandeatt
energikällor

Ökar mångfald och resursuppbyggande kapacitetnaturens

Sluter vi kretsloppen

Håller vi inom för vad människan och tålgränserna naturenoss

Löser vi fler problem vi skaparän

Tillämpas försiktighetsprincipen

15
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multipliersolutionexempelJärnbrott- en

riktningsanalys uppmärk-hjälp kanflerbostadshusen i MedI renoveringenmedsamband ett manav enavav
följermånga sannoliktår olika fördelarfem sedan byggdesi Göteborg förstadsdelen Järnbrott avsomsamma

några faktiskaföljer exempelombyggnaden. Nedantill luftvärmesystem.solfångare på koppladetaket ett
tänkbara vinster.söderfasaden växthus där de ochSamtidigt byggdes längs ett

isolering 40bättre ochintresset Energiodlingsmöjligheter. Efter tidboende erbjöds procentsparas genomen var
solvärme,uppvärmningsbehov täcksutanför gjordes till husetssåodlingför gräsmattanstort att numera avom av

i och med delflödande energikälla. Menuppstod behovmedförde i sin det ärodlingslotter. Det attetttur att ensom en
odlinginvånare boendes matbehov täcksdejordförbättring, varefter husetsgödning och sparasgenom egenavav

Likaså minskarocksåhushållsavfallet. energiorganiskadetbörjade kompostera mat.transporter av
från fast-avfallstransporterkomposteringen behovet av

i gheten.
medför mins-odlingenkan dessutomMan ettanta att

från fritidsaktiviteter.till och olikabehovkat transporterav
sociala livet i husetbidrar odlingen och det rikareKanske

också förändrad livsstil.följd tillhar blivit en ensom
energianvändning,i huset minskar sinde boendeNär
och handdel sina grönsaker självaodlar tar om enen av

skastadens omlandsitt avfall, minskar kravetdel attav
sådanaskala skulledessa funktioner. Ifullgöra större

mångfal-också positiva för den biologiskaåtgärder vara
den.

kompostering sluts detodling ochG orga-enom
väsentligkretsloppet platsen. Närniska en

uppvärmningsbehov täcksdel husets genomav
fossilaförbränning bräns-i stället försolvärme avgenom

resursuppbyggande ochfås mellanbättre balanslen en
nedbrytande processer.

alla tillbidrarDe fördelar nämnts att resurs-som
mins-energianvändningenförbrukningen och personper

mänskligamöjlighet tillgodose deharkar. Man större att
exempelinom de Ettbehoven ärsätter.ARKITEKTKONTORCHRISTERSFoto naturenramar

koldioxidutsläppminskade per person.
i solutionOmbyggnaden huset Järnbrott är enav

framhållasärskilt intressemultiplier. Det kan attdetvåningar med 24 lägenheter. TrotsiHuset vara avär atttre
vin-pedagogiskasociala, kulturella ochde tänkbarai Sverige har det härfinns 20 000 30 000 hus typsammaav-

trolig förklaring stema.efterföljare. Eninga ärexemplet ännu att
uppstått mellan de boendegemenskap harEn starkarevanligen tillämpas,med det sektoriserade synsätt sersom

odlingenglädje i skapandefinner deti huset. Manmänniskor och samhällevinster för sominte alla om-somman
får konkretochinnebär och i saker växaatthar inneburit. manbyggnaden se

förståelse för det innebär sluta kretslopp.vad attendast den ekono-för helheten. DetIngen ärtar ansvar
småskalig exempelodling dettaSlutligen kanför uppvärmningenergibesparingenrniska vinsten somsomav

kemiskaanvändningbedrivas med minimalvisar,den vinsteninte säkert avbokförs. Och det är att syns,ens
konstgödning, vilket skonarbekämpningsmedel ochlåghög fast ochfjärrvärmen betalas medeftersom taxa enen

tillämpas.Försiktighetsprincipen kanmiljön.förbrukningsdel.

16



KRETSLOPPsou 199242

hör fungerar solvörmenSå i Järnbrott

solfångaren på taket luftvärms solstrålningen.I0 av
solvarma luften flöktasDen yttervêiggarna i0 ner genom en

luftspalt skapats mellan den gamla och isoleringen.väggensom
Luften värmer väggarna.

Värmen vandrar sakta in yttervåggarna till0 genom
lägenheterna.

Under kalla dagar kan tillskottsvörmeviss det gamla0 genom
vattenburna vårmesystemet behövas.

Växthuset har ingen teknisk koppling till solvörmesystemet,0
tillför huset och dess boende kvaliteter ett uterummen som som

kan tönia på den korta svenska Växthusetsommaren. ger
också odlingsmöiligheter och stimulerar sociala kontakter
mellan de boende.

Arkitekt ARKITEKTKONTORASKIMCHRISTERS

Illustration BIRGITELIASSON

2 12-0576





SIULDIGHET

bygga hållbara städerFör krävsatt engagemang,
aktiv medverkan och samverkan mellan alla samhälletiparter

mellan kommuner, näringsliv och enskilda individer.stat,-

harI Sverige allemansrätt alla tillvi rätt naturen.en som ger
denna innebär ocksåMen skyldigheträtt en

på dess villkormötaatt naturen egna
allemansskyldighet.en-
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naturkänsla. Allemansrätten unik ochvenskarna har djupt rotad är

s en
betydelse för människor för ochfundamental att naturengageraav

Tillgång miljö mänsklig rättighetmiljö. till god betraktas som enen
demokratin lägger grunden för miljöarbetet.tillsammans medsom
i flesta industriländer upptäcktes de flestaSverige liksom deI

miljöpolitik därför sinamiljöproblemen först i städerna. Dagens har rötter
påbörjades århundrade.början detta Vidhälsoskyddsarbetet, ii som av
förhållandena på landet,sekelskiftet de sanitära i städerna sämre änvar

dålig för stadsbefolk-medförde allvarliga sjukdomar och hälsavilket
från till derasAvloppsvatten och avfall fördes bort städernaningen.

förmåga sjöarfanns stark tilltro till självrenande iomland. Det vattnetsen
Vattentoaletten kunde introduceras vid denna tidoch vattendrag. attgenom

infördes. uppfinning betraktades särskiltvattenledningssystem Denna av
förallvarliga hälsoproblem i städerna och de ivradeläkarna lösningsom

toalettema snabbt skulle introduceras.att
hälsovårdsarbetetIroniskt har det visat sig det lokalaatt somnog senare

miljöproblem i regional skala.startade vid denna tid orsak till stornyavar
inte löstes deHuvudanledningen till detta den tidens problemär att -

frånfrån tillflyttades bort plats till och generationbara annan enen en
nästa.

började den svenska miljöpolitiken förändra karak-Under 1980-talet att
områden. Från tidigare till del gällt kontrollera ochradtär att stor atten

effekter miljöarbetetpunktutsläpp med lokala och regionalaminska stora
från trafik, jordbruk ochförskjutits gälla diffusa utsläppalltmer mot att

åstadkomma hållbar utvecklingmaterialomsättningen. Föroch att envaru-
inriktas hitta metoder för lösamiljöpolitiken alltmerkrävs attattatt
uppstår den förebyggande principenvid källan, innan deproblemen -

måste gälla.
också mellaninnebär förändrad rollfördelningförändradeDenna syn en

förföretag och enskilda. Alltmerkommunerna, ansvaretstaten, av

OsynligaSvårighet

miljöproblemenhar skjutitVi
framför metoder viDe somoss.

för angripahar använt att
miljöproblem har i stölletlokala

globalaregionala ochgivit oss
miljöproblem t.ex.som

skogsdöd,försurnin ,ekt,vöxthuse utrotning av
ozonhål.och djurarter ochvöxt-
svåraremiljöproblem örDessa

samtidigtförstå ochochatt se ölösa.svårare att
TidOtal 90tall950talFrån 7NILS TIBERG.
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Avfallshanteringen städernai
länge delvar en av

aturenhållningen och sköttes
ända till början 1900-taletav av
kringliggande jordbruk och det

kunde återanvändas ellermesta
för iordförbättringutnyttjas och

svinuppfödning.

Blockmakarens hus Söder,på
vårdat Stockholmsömt av

stadsmuseum, hurvisar grisen
fick sitt. föregångare till vårEn
tids lillasopsortering bilden.

avfallsmängden ökadeNär
organiserades järnvägs-

staden tilltransporter ut storaur
där ocksåsopstationer grisarna

fick mål kretsloppetett gott -
slöts bilden visarstora som

från Stockholm tillsoptågen
Lövsta vid seklets början.
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MILIÖARBETET nivånflyttas lokala för praktiskt kunna kommamiljöarbetet till denöver att
och utveckla samhällsfunktioner byggertill med problemenrättaALLEMANSSKYLDIGHETEN som-

kretsloppstänkande.
lång Vi harpolitiskt mycket demokratisk tradition.Sverige har sett en

vår lokalför-folkmängd världens decentraliseradeblygsamma mesttrots
och286 kommun beskattningsrättvaltning i kommuner. Varje har taregen

äldrevård,vårför vardag daghem, skola,del det röransvaret stor av somen
avlopp detta betalarbibliotek, sophantering, och För staten ettvatten m.m.

visst bidrag till kommunerna.
i allt väsentligthar sitt s.k. planmonopolKommunen rätt attgenom

ska byggas. Plan-bestämma hur marken skall användas, vad och detvar
ochmonopolet innebär det endast kommunen har rätt upprättaäratt attsom

område.fysiska planer inom sittanta
årsskiftetockså frihet älv bestämmahar sedan 199192Kommunen att

vill ha.organisation, dvs. vilka nämnder och styrelser densin egen
områdenförTidigare krävdes nämndstruktur med särskilda nämnderen

hälsovårds-med speciallagstiftning, byggnadsnämnd och miljö- ocht.ex.
inflytandeGenerellt gäller svenska kommunerna harnämnd. de ett stortatt

många områden.viktiga

Kommunantal i Invånare iprocent procent av
landets totala antalförFördelning invånarantal Folkmängd i totalalandetsavav

kommuner kommunernaSveriges kommuner. befolkning286
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Sverige
gynnaden-

nation

invånare iSveriges 8,5 miljoner bor 86A procentv
istäder. tredjedel befolkningen borMer än en av

de storstadsregionerna Stockholm, Göte-tre -
och Malmö.borg zmånga SverigeJämfört med andra länder i världen är

ochgynnad nation med avseende naturresurseren
marktillgång för jord- fritid Omoch skogsbruk, osv.
Sveriges fördelades jämnt hela befolk-totala landyta över

m3.fåningen skulle varje svensk 50 000

Skogsmarkoch markMarkfördelningen i Sverige medfiöubunskog 54 %

W ,i-, Bergfjäll och
, ,h .. k.. . 16%vn marn

v

z , äå,
§51, ,t

Bebyggd mark och
tillhörande mark 3 %

Jordbruksmark8 %
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MILIÖARBETET På miljöområdet omfattar kommunernas t.ex.ansvar
ALLEMANSSKYLDIGHETEN-

utgångspunktPlanering miljön i vid bemärkelse med i Naturresurs-av-
lagen och Plan och bygglagen.

Produktion och drift tekniska försörjningssystem.° av
avfall kollektivtrafik.Produktion energi, och avlopp, ochvatten0 av

miljöfrågorUtbildning i inom skolan och barnomsorgen.0
Information miljösituationen i kommunen.- om

flera författningar, bl.a.Tillsyn miljö- och hälsoskydd enligt olika0 av
Miljöskyddslagen, Hälsoskyddslagen, Livsmedelslagen och Lagen om
kemiska produkter.

miljöområdetrollfördelning successivt införts i Sverige inom bl.a.Den som
med stark betoning det lokala inflytandet innebär inte bararätt uren av en

ocksådemokratisk synvinkel, synvinkel.traditionell Deutan naturensur
måstei landet, jobbet, i bilen, i allaenskilda individerna staden, osv.

vårför miljön livsmiljö vi delardessa roller ta ansvar gemensamma som-
med djur och växter.

LAGSTIFTNINGSTARK

miljöområdetHistoriskt roll inom främst gällt ställa kravhar attsett statens
varitoch kontrollera. Lagstiftning, planering och koncessionsprövning har

centrala stynnedel.
området förstaLagstiftningen berörde först hälsoskyddet. Den

råda påhälsovårdsstadgan miljö-i Sverige korn redan 1874 för bot deatt
hälsovårdsproblem följde kraftiga tillväxten städernaoch med densom av

trädde i kraftunder industrialismen. Den nuvarande Hälsoskyddslagen
innehåller hygien bostäder, samlingsloka-1984. bestämmelser iDen om

hotell och badanläggningar regler för Vattenförsörjning,ler, vatten-samt
renhållning,luftföroreningar, djurskötsel Hälsoskyddslagenoch ärm.m.

för inte sanitära olägenheterdet instrument används bevakaatt attsom
uppkommer.

frånMiljöskyddslagen 1969, under vilka förutsättningar miljö-anger
hållen överlåtertillåtas.farlig verksamhet kan allmänt ochLagen är

Koncessionsnämnden för miljöskydd, länsstyrelser och kommuner att
får förore-miljöfarlig verksamhet bedrivas och hur mycketavgöra om

fårningar varje anläggning släppa Prövningen de tekniskaut. tar upp
möjligheterna, det ekonomiskt rimliga och det miljömässigt motiverade.

måstesärskild miljöskyddsförordning vilka verksamheterEn anger som
tillståndtillstånd Koncessionsnämnden, vilka behöverha av som av

länsstyrelsen och vilka bara ska anmälas till kommunens hälso- ochsom
miljöskyddsnämnd.

Nuvarande lagar för markplanering och byggande Naturresurslagen-
och Plan- och bygglagen- trädde i kraft 1987. Syftet med Naturresurslagen

få stånd långsiktig hushållningtill med främst mark- ochär att en
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MILJÖARBETET
EN ALLEMANSSKYLDIGHET-

NATURRñsunsuuälilxñiååRLparaplyet allaiir spänneröverföga, han, sommark-oçhlagar hur vattenområdenskaanvändas.koppladeullnku Kravetom
hushållningmed har fåttmedNRLnajçgprresurscrna Naturresurslagenenny örDalenPlan-cdibygglagen ochbredareinnebörd utgångspunktförO gerengemensam paraplyet spänner översom°Mlllö$kYdd5l999lI besluten vemobereocnde skafattademellervilkenlagav som alla lagar hur mark- ochV°|l°9° om° åberopas.som 1clñl5l°9° vattenområden skalllönNRL särskiltviktig dekonflikter vidär uppstårösat somEåügølgfln förändringar den l iljön. användas.yttrrav

43.34lf jagz. jjçRiirisi-RinsförNivruitnasuiistggia ochallmänattvaravag Illustrationeng hämtadg öratttillämpai.ochdärmedsvår allmännabestämmelserLaigcns ur,reningen konkretiserasplanerochbeslut.måste i Planering för godengenomarbetad tydligEn och översiktsplan stödviktigt iäranknyuocksa;Nu livsmiljö,ett utgiven avdetarbetet. planenkandcI kon-intressenagörasgemensamma Boverket ochFurlotlslu kretaochbe ll Därmedblir tilläm effek-min NRL9en l 8a. l ben av Miliödepartementet.Kontlnenlulsockellagen tiv.°
Mlnerallugeni

och ekologiska, sociala och samhällsekonomiskavattenresursema att
aspekter beaktas bevara områden har riksintressen.samt att som

Plan- och bygglagen stärker ytterligare kommunernas för denansvar
fysiska planeringen. Alla kommuner måste översiktsplanupprätta en som
redovisar användningen mark och bebyggelsens utvecklingvatten,av

de riksintressanta områdena inom kommunens Planensamt gränser. är
vägledande. påNaturvärdena kan säkras olika Ibland räckersätt. Marken och denett vattnet
byggnadsförbud, i fall Naturvårdslagensandra krävs fysiskaskyddsparagrafer miljönför i övri skalltrånanvändas såt.ex. naturreservat. att en

ekolo isk, social ochNaturresurslagen paraplyet alla lagar hurär mark-spänner över sam-som om
höllse onomisk synpunktoch vattenområden skall användas. utgångspunktDen ger en gemensam
långsiktigt god hushållningför besluten oberoende ska fatta dem eller vilken lagav vem som som främjas.åberopas. Lagen särskilt viktig för lösa uppstårde konflikterär vidatt som Naturresurslagen, kap. å.l lförändringar den miljön.yttreav
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MILJÖARBETET särskilda kravhar införtstill miljönöka hänsynenFör att
ALLEMANSSKYLDIGHETEN tillstånd enligtansökningarmiljökonsekvensbeskrivningar vid om-

och del andra lagar.Naturresurslagen en

CENTRUMINDIVIDEN I

såväl Sverigeiökat under 1980-taletharpolitiska miljöengagemangetDet
kompetentblivit starkare ochMiljörörelsen harinternationellt. attmersom

förochmänniskors intressepådrivare i samhället och engagemangvara en
de ordendock gälltmiljöfrågor Hittills har dethar stadigt växt. mest stora
utförd. 1990-inte blivitaktiva handlingentänk globalt medan den ännu- -
och insiktenfå perspektivetdärför det globalautmaningtalets är attstora

i praktiskmed begränsadelever planetvi alla omsattatt resurserenom
praktiskakonkretabehöverglobala perspektivethandling. Det mötas avnu

nivån.pååtgärder den lokala
gårsmått. Mycketochblandning göraMiljöproblemen är attstortaven
omfattandetid och krävermedan längresnabbt och enkelt annat tar mera

miljöåtgärderPraktiskaoch livsstil.samhällsstrukturförändringar av
föravgörande rollnivåer. individen spelarenskildealla Denkrävs en

uthålligt samhälle skall lyckas.tillhur omställningen ett
förpå sittexempel hur den enskildevi radRedan idag tar ansvarser en

kravoch ställaalternativa lösningarmiljöfrågoma försöker utvecklaoch
alternativ.miljövänligam.fl. utvecklamyndigheterproducenter, att

exempel lokalaoch ekokommunerför ekologiskt byggande ärIntresset
underifrån.framinitiativ växtsom

uppifrån-präglatshuvudsakligenmiljöarbetet hittillsMedan ettav
myckettalariregering och myndigheterperspektiv med riksdag, centrum,

underifrån-perspektivet kommerdet i fortsättningen blirför attatt som
perspektivför-sådantillanledningarnai ökad utsträckning. Engälla enav

från objektenskildamiljöstömingamasamtidigtskjutning är att som
vårt levaså framstår uppenbart detdet alltmer sättminskar är attattsom

förändras denmåste Därmedpå förändras.och slösa naturresurserna som
ocksåinnebärfrån åskådare bli agerande. Dettill alltmerenskildes roll att

roll blir allt viktigare.kommunernasatt
sannoliktåtgärder kommerinitiativ ochlokalaTendensen attmot mera

fler lokalaför närmiljön ochlokalti framtiden. Ett ökatförstärkas ansvar
ochavfallshantering, energi,exempelvissmåskaliga lösningar för vatten

kärvarepåskyndas förstärkas denockså ochkommaavlopp, kan att av
står inför.Sveriges kommunerekonomi som

AKTÖRER ROLLEROCH NYANYA

lokaltexempel ökatrad positivakanTrots att engagemangse enman
fortsättnings-lokala miljön, kommerför förbättra denoch intresse ävenatt

bebyggelsekvaliteten iför säkraha huvudansvarvis kommunerna attatt ett
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Det
kommunala

älvstyret
kommunersveriges iinne förändringsprocess. Alltär en

från nivån.flyttas den centrala till den lokalamer ansvar
såväldecentralisering gäller för det poli-Denna av ansvar

för samhället i övrigt.tiska systemet som
miljöarbetet gäller detta i har präglatsFör att stort ettav

uppifrån-perspektiv, där regering, riksdag och myndigheter har- ;. i miljöarbetetställt krav. framtiden kommer tyngdpunkten dockI
underifrån-perspektiv.alltmer förskjutas Detta kom-ettatt mot
nivån, såväldärförstärka den lokala den kommunalaattmer

fårenskilda kommunmedborgamaorganisationen de alltsom en
viktigare roll.

Samspelet mellan och kommun kännetecknasstat ettav
råderfrågor.löpande samarbete i rad olika Det allmän enigheten

regering och riksdag fastställer de allmänna spelreglernaattom
frihetoch kommunerna skall ha grad planera ochstor attatt en av

genomföra baserade lokala förutsättningar.program
samhället uppbyggt kring högDet svenska gradär en av

kommunalt självstyre med demokratiska traditioner. Genom
allmänna val kommunala representanter.utses

286 beslutar självoch landets kommuner deVar en av om
frågor enligt kommunallagen har för.de Kommu-ansvaretsom

beskattningsrätt, vilket unikt vid intematio-har ärnerna egen en
nell jämförelse. Den kommunala beskattningsrätten orsakär en

varierar mellan olikatill den kommunala skatten kommuner.att
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MILJÖARBETET flera rolleroch miljö. detta arbete kan kommunerna spela olikaI som-
ALLEMANSSKYLDIGHETEN förvaltarereglerande och kontrollerande myndighetsrollen, som av na--

kapital i sin egenskap producent olika nyttigheter t.ex vatten,turens av av
idéer och verksam-energi och inspiratör och kreatörgrönytor, som av nya

heter.
år också finna former för sittUnder har flera kommuner söktsenare nya

sådana sig ekokommunermiljöarbete. Vissa kommuner har tillutnämnt
Syftet variteller miljökommuner för visa sitt har attatt engagemang.

såvälfokusera kommunens förvaltningar och dess tjänstemän som
miljöfrågor.kommunmedborgama har varit signalDet attomen

från alla.för miljön nödvändiga och det krävsinsatser är att engagemang
föregångareofta olika avseenden och kan idéerkommuner iDessa är omge

framtida miljöarbetet dessa kommuner harhur det kan bedrivas. Alla som
åtgärd miljömål följasförsta formulerat kontinuerligt skallegna somen

för det framtidaoch revideras. antyder utvecklingsvägDettaupp en
miljöarbetet.

från centrala till dentakt med ökad decentralisering denI en av ansvar
nivån marknadslösningar ochoch med ökat politiskt intresse förlokala ett

privatisering offentlig verksamhet, följer kommunernas roll ochattav
pågår omfattandeförändras. i flera kommunerJust ett om-ansvar nu

förorganiseringsarbete sikt kan radikalt förändra förutsättningarnasom
omtankekommunernas miljöarbete. arbete inte framtvingatsDetta som av
innebäramiljön främst ekonomiska och ideologiska skäl kanutanom av

både hållbarhinder och möjligheter för utveckling.en
Även sådan utvecklingi europeiskt perspektiv kan motett ense enman

nivån nationellanedtoning denökad betoning den lokala ochav en av
nivåns den s.k subsidiaritets-betydelse. Detta uttrycks tydligt genom

nivå.lägsta möjligabeslut skallprincipen, säger att tassom
ocksåfinns klara tendenser flera kommuner sluter sigDet att samman

attraktions-former regionalt samarbete för stärka sin identitet,i olika attav
sådantförmåga på regionaltoch förhandlingskraft. exempel utvecklatEtt

upphov till ochsamarbete Mälardalssamarbetet. Detta kanär merge nya
också på längre sikt kan tvingahandlingsinriktade regionala organ som

förändringar och för regionalafram omfattande vad gäller roller ansvar
länsvisa förbund och region-länsstyrelser, kommunernast.exorgan som

planeförbund.
fåbostadsbolag bedriver ambitiösa för hyresgästernaFlera attprogram

för utveckla sin närmiljö. Deintresserade och engagerade prövaratt nya
för uppslag, de realiseras,idéer byggande och boende. Idéer och närsom

förändringar för kommunernas nuvarandekommer innebära betydandeatt
för försörjningen och avlopp,roller och den tekniska vattent.ex.ansvar av

bostadsföretag kan exempelvis,energi och sophantering. Boende och om
från driftfår del ochde signaler samhället, komma överrätt att ta en av

grönområden.förskötsel för delar sin närmiljö t.ex.av -
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MILJÖARBETET
EN ALLEMA NSSKYLDIGHET

Under och 30-talen1920-
började på gårdensoptunnorna

sopnedkastersättas iatt av
trupphusets vånin Ett

från från det1928atent
ooperativa bostadsföretaget

gjorde detta möili IdagHSB
driver bostads öretagsamma
aktivt utvecklingen mot

ochsopsonering kretslopps-
kvarter exempletse
Tusenskönan i Västerås,

38-39.s.

FÖRNYELSESTADENS

Bebyggelsemönster och -strukturer under ständig förändringär även om
långsammadet sig tyngdpunktsförskjutningar. Omrör blickarom man
år såtillbaks hundra Dåhar det skett förändringar. staden ochtätstora var

ofta koncentrisk i sin form vilket underlättade dåMen redantransporter.
kom kritik den stenstaden ohygienisk och osund. Tankartätamot att var

funktionsuppdelning, zonindelning, staden föddes vilketen en av
många också kan karaktärisera hur industrisamhället försöktsätt lösa
miljöproblemen.

Under 1960- och 70-talens omfattande urbanisering stadsbyggan-var
inriktatdet bebyggelsens kvantitativa Måletproblem. byggaattvar en

miljon lägenheter med tillhörande infrastruktur i form trafiksystem,nya av
och storskaliga försörjningssystem förmotorvägar avlopp ochvatten,

energi. Man fortsatte därmed bygga strukturer krävde alltatt upp som en
rörlighet.större

övergångMed 1980-talets till stadsförnyelse och miljöförbättrande
åtgärder dominerande uppgifter började det dock ökad medve-som gro en
tenhet stadens miljö arkitekturen, det offentliga friytornaatt rummet,om -

29



SOU 199242KRETSLOPP

stadsutvecklingenstyrdeInfrastrukturen

samtidigttunnelbana byggdes

s
tockholms invånareut år Storstockholms kommaskulle hälftenänsom re- avmer

invånarantal fördubblades. Genomgionens nära årstad 1990.bo utanför Stockholmsnog att
bebyggelse och tunnelbana har desamplaneringen för försökautveckling starkt skälDennaav attettvar

tunnelbanestation.tillstockholmareflesta nära kollektivtrafiken i Storstockholm.samordnaen
åker utsträckning. Underkollektivt iStockholmarna få läsastor Kommunalmännen i hela världen kommer att

färdas 70kl. och 9 morgonenhögtrafik mellan 7 procent dessa sjålvsäkra ord kom-i sina läroböcker. Medom oss
från med kollektiva färd-till och innerstadenresenärerna finansborgarråd Mehr detHjalmarmenterade Stockholmsav

kollektivresor till del resul-andelenmedel. Den är Stockholm,stor istora samarbete mellan kommunernaförslag om
utbyggnad tunnelbana,Samordningen mellan år överenskommelsefram 1963.han själv lade Dentatet avav som

pendeltåg expansiva perioden 1945-och bostäder under den på förslaget innebar blandföljde annat attsom
1974. sammanföras i bolag, Stor-kollektivtrafiken kunde ett

kollektivtrafiken1980-talet har dockSedan mitten betjänar helalokaltrafik SL,stockholms som nu
i omfattning.biltrafiken har ökatminskat medan mängd privata ochStockholmsregionen. Tidigare hade en

åren Storstockholms befolkning1940-49 ökadeMellan för trafiken, varför ochkommunala trafikbolag taxorsvarat
invånare, följande decen-eller 27 Demed 214 000 samordnade.procent. bristfälligt eller inte allstidtabeller var - -öka, 1950-1959 medfortsatte befolkningennierna att

LokaltrafikStorstockholmsABinvånare.med 186 000 Under 1970-och 1960-1969160 000
invånartalet miljoner.till cirka 1,4 Bostä-stabiliseradestalet

befolkningen Överenskommelsenbörjan inte i taktbyggdes tillder och den 1971samverkansamma somen om om
nåså småningom för sin kulmenfart,skötökade, landsting,att Stockholms länslandstingskommunen,bildademen

byggandet bostäder underintensiva industrielladetunder sjukvård övergripandekollektivtrafik, ochmed förav ansvar
70-talet.och början1960-talet tvåföregåtts decennierregionen,planering inom hadeav enav
år beslutat bygga tunnel-Stockholms stad hade 1941 kommunalaatt lång i handlade detstrid, mycket omsom

påbörjades år 1945. Därmed kundearbetenabana och framtid i Stockholm.självstyretsnya
bostadsområden kollektiva Ettplaneras för bra transporter.

diversetunnelbanestation ochmedantal förortscentra, kom-S vilket bland innebärjälvstyret bestod, attannat
periferinmitten och bostäder iserviceinstitutioner i växte gäller byggandetplanmonopol vadharmunerna

frånytterområden 1940-talet ochsluteti stadens södra i kommunen.denavupp egna
sovstäder arbetsplat-50-talet. Dessaunder trafiken nödvändig förcentra Samordningenvar rena att garan-av var-

förortsbor inne i stadens Iför de flestafanns åtskillnadencentrum. smidigt resande. samtidigt komMensen tera ett
förorten Vällingby,på byggdes ibörjan 1950-talet väster åå bebyggelseplanering och andraför sidanansvar enaav
i stadsplanerinnytänkandekom till problem. Detett kollektivtrafikförsörjning ledaatt representera sidangen. attsom

för bostad och C förkallades ABC, A för arbete, BVällingby småhusfritt slänga hoperstod kommunerna utatt enen
ochflera stadens funktioneroch skulle över områdets kollek-åker lämpa förta och sedancentrum, överav ansvaret

Vällingbyidénminska resandet. komdärmed bland så också påatt gjortannat tivtrafik landstinget. Ungefär har man
åtminstone fortsatta byggandet igå i delar detigen såhåll. 1970-talet, allasina Sedan mitten närav gott som

periferi.Storstockholms harflerbostadshus hade byggts byg-förorter med ut,stora
småhus delarprioriterats. Resultatetgandet är att storaav

S förorter inomstad kunde fortsätta byggatockholms bostadsområdena visserligen funge-att byggda harde sentav
med tunnelbanansoch samordna detstadens gränser många kollektiva förbin-i fall alltför obekvämarande men

staden.Tunnelbanan ägdes och drevsutbyggnad. fönnås bilar.ställa sinaför folk skall kunnadelser,av attatt
och allt andelmarken skulle slutden störreMen också sigharta Ett förortskommunemaav motsattegna par av

invånare skulle komma bo i omgivandeStorstockholms motiveringaratt tunnelbanan, medföreslagen utbyggnad av
År Storstockholms1965 30boddekommuner. procent kommer buset.med tunnelbananav attsom

30 iytterstaden Stockholms stad ochbefolkning i procent drivits medvetendecennier har detUnder ensenare
frånEnligtförstäder andra kommuner. fler arbetsplatserpolitik i Storstockholm förlägga allten prognos samma att
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av
förortenNår Vallingby i Stockholm

byggdes på 1950-talet fick
infrastrukturen studsut-styra
vecklingen. -

r-

utanför delser, ocksåcentrala studen. Det hari sin vilket det har bidragitlett till ökat behov till ökad biltrafik.tur
tvärkommunikzltioner ocksåmellan olika förorter. Det finnsTunnelba- tendens till det blir allt färreattav en

pendeltågslinjernaoch människoralla radiellt boruppbyggda för med tunnelbana eller pendeltågär inomnan som
snabba gångavstånd.förbindelser och in Citykärnan. Det berorTvärför- boendet glesas Det bor iut att ut.ur
bindelserna upprätthålls âirlångsamma genomsnittmed busslinjer, allt färre människor i de lägenheter finns.som som
och har glesa Utlokaliseringen Omkring hälften alla hushållarbetsplatser hur i Stockholmturer. ärav av
inte förbättrad kollektivtrafik för tvärförbin- enpersonshushåll.motsvarats av
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BOSSEJOHANSSONFoto

Utbyggnaden av en
kollektivtrafikfungerande

detlöper decennieröver -
därför utvecklagäller att

teknikdär gårdagenssystem
med dagenskan samverka

morgondagens.och Stora
mellanomstigningbilden visar

ochgammal spårvagnen
dagens tunnelbanetåg. I
framtiden kan dessa stems

s.k.behöva samverka me
förlöttspårvagnar som

närvarande utreds för vissas lillastöder, bl.a. Stockholm
bilden.
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ÖARBETEgrönområdena MIL Toch behöver Kvalitetägnas störresamt vattnet omsorg.-
EN ALLEMANSSK YLDIGHEblir därmed viktigare Tkvantitet. Hittills har det framförallt gällt fömy-än -

nivån,else den lokala ombyggnader förnyelseoch enskildat.ex av
bostadsområden.objekt och 1990-talet kanFör dock förvänta ökatettman

behov omfattande stadsfömyelse delar stadens strukturstoraav mera av av
inklusive dess infrastruktur.

många såvälfinnsDet tecken i Sverige internationellt tydersom som
intresset för staden och för förbättra dess miljö i olika avseenden äratt att
frammarsch. Därmed kan stadsfömyelse bli viktigt inslag i framti-ett

den. Ett exempel detta EGs grönbok städernas framtid iär Europaom
EG-kommissionens Green thePaper Urban 1990.Environment,on

Grönbokens budskap kan sammanfattas följandei sju att-satser

mångsidigfrämja markanvändning mångai staden där olika män-att°
niskor och verksamheter skall kunna samverka i stadsmiljön PAPER iGREENå

bibehålla och förstärka återupprättastadens identitet deatt att° genom
viktiga sambanden mellan platser och deras historia

kanalisera stadens utveckling och tillväxt till delar stadenatt° av vars
ursprungliga användning kommit bruk, istället för anspråkiatt taur
jungfrulig mark i stadens periferi

minska behovet privatresor i stadsmiljönatt° av

ONTHE
behålla kvalitetema i utemiljön grönområdenoch iatt° URBAN

ENVIRONMENT
låta reglerna för hushållning med energi och bildaatt naturresurser°

för stadsmiljöfrågorden politiska hanteringenmönster av um.u-
EG-kommissionen har gett ut entill stadens medborgare blir delaktiga i beslut förändringaratt att° se om bokgrön städernasomstadeni och hur stadens miljöproblem skall hanterasom framtid i Europa.

såledesfinnsDet mycket tyder stadsutvecklingen kommeratt attsom
ökad förtätning. såvälkan innebäraDetta hotmot en nya som nya

möjligheter för stadens struktur. Vid stadsfömyelse hotas oftagröna
grönområdenparker och i centrala och halvcentrala lägen där marken har

högt exploateringsvärde anspråki för förtätning bebyggelsen.ett att tas av
Städernas miljö låghar haft prioritet människor ofta igröna trots att
konfliktsituationer områdenauttryckt mycket tydligt de gröna äratt av
avgörande områdetbetydelse för deras värdering helhet.av som

FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR
hållbarKraven utveckling kommer vårtställa helt krav sättatten nya

lösa städernas avfalls- och avloppsproblem och säkeratt att garantera
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MILJÖARBETET måstemiljöanpassad tillförsel finnaenergi och Dessutom vivatten.avALLEMANSSKYLDIGHETEN former för hand åtgärderde restprodukter vid källanatt ta trotsom som
uppstårfortsättningsvis inom trafiken, industrin och jord- och skogs-även

Sådana frånbruket. avfall trafiken förore-restprodukter industrin,som av
frånoch oftadagvatten kväveläckage jordbruket blandas idag mednat

hushållens försörjningssystem. måste kraftfullaI framtiden förutomman
åtgärder vid källan dessa flöden.även separera

Framtidens utmaning utveckla och infra-är prövastora att nya
påstrukturlösningar bygger kretsloppsprincipen. Eftersom vi redansom

låst vårgjort investeringar fast stadsstruktur ligger dennastora som
utmaning i successivt utveckla och befintligade städernasatt anpassa

områden,infrastruktur. Ekobyari perifera befintlig infrastruktur, kanutan
experimentområdennyttiga marginellakan aldrig bli änvara men mera

inslag det gäller infrastrukturelladen omställningennär mot ett
kretsloppssamhälle.

miljösyn baserad omfattandeEn kretsloppsprincipen kräver en
förnyelse den tekniska försörjningen och samverkan mellan den grönaav
infrastrukturen och den tekniska infrastrukturen. kräverDetta att nya

såvällösningar, tekniskt organisatoriskt, utvecklas och ochprövas attsom
påkunskap utvecklas hur teknik, och människor samverkakannaturom

sätt.nya

BEHÖVSPLANERING
MEN FORMERUNDER NYA
Även initiativfönnåganintresset och lokalahos individen och denom
nivån sannolikt kommer finns effektöka, det dock för hurgränseratt stor

få.detta kan förändra beby gelsemönster infrastrukturer tid ochAtt och targ
kräver omfattande samspel mellan olika finns givetvisaktörer. Detett
också hushållensinbyggd risk för individens intresse förochatten
miljövänligare alternativ, avfallssortering, kan saboteras och bytast.ex.

passivitet individen märker det systemet, kommu-mot att stora t.ex.om
avfallsbolag, ocksåeller dess inte handlar miljövänligt. krävsDet attnen

ekonomiska formdet i och avgifter signaler tillrättsystemet taxorav ger
hushållen.

därför i fortsättningenDet centralt och kommun iär även statatt
olikasamverkan aktivt medverkar i omställningen till god miljö.sätt en

Härvid planeringen den fysiska miljön central betydelseär av av men-
planeringen behöver hitta former.nya

främstDet kommer öka behovet planering paradoxaltärattsom av nog
den ökade europeiska integreringen och regionaliseringen.

fysisk planering och markanvändningsplanering SverigeInom har en
lång tradition där bebyggelse och markanvändning reglerats planen-ett
ligt planering har varit effektiv utbyggnaderDenna det gälltsätt. när stora

exempelvis under 1960- omfattandeoch -70-talens urbanisering. Densom
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då också internationellrönte uppmärksamhet MILIÖARBETETden klaradeatt attgenom
hålla ihop bebyggelsens och infrastrukturens utbyggnad. Detta berodde EN ALLEMA NSSKYLDIGHET

sakertre

planeringen förmådde producera tydliga visioneratt den strä-° vartom
vade

det handlade samlade utbyggnadsansträngningar föratt vilka lag-° om
stiftningen skräddarsyddvar

de fysiska planerarna hade grundkunnandeatt de tekniskaett° om
försörjningssystemen gjorde dem kapabla kommunicera medattsom
teknikerna

Mål, språkmedel och såmed andra ord tydliga och attvar gemensamma
övergripande och samordnande planering möjlig. Lika tydligt detären var

i efterhand blindheten för de miljöproblem och sociala problematt se
byggdes in eller sopades under mattan.som

När vi söker fram såplaneringsfonner emellertidmot ärnu oss nya
mål,varken medel språkeller fysiskaDen planeringensgemensamma.

grundantagande all verksamhet kräver markyta inte längre likaatt ären
självklar det alltmer fråga förändranär befintligaär strukturer ochattom
verksamheter.

Vad gäller sambanden mellan miljöfrågor och fysisknaturresurser,
planering ocksåkan konstatera den fysiska planeringen har försöktattman

signärma och miljöproblemen gjort det i allt väsentligtnaturresurs- men
utgående från bebyggelse- och exploateringsperspektiv. Samtidigtett har
miljösidan, särskilt den klassiska naturvärden, gripit sig medan
planeringsuppgifter, då utifrån annorlunda teoretisk och metodo-men en
logisk underbyggnad den rättsliga ochän tekniska, nämligen främst
biologi och naturgeografi målenoch med bevara och peka detatt ut
skyddsvärda. Den framtida utmaningen tvåhur dessa plane-stora är
ringstraditioner utgångspunktermed olika ska kunna Enmötas. process

syftar till utveckla planeringen strategiskt instrument föratt ettsom som
förbättra miljön kräver mått kunskapsuppbyggandeatt ochett stort av

nytänkande.
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miljöfrågor med den tekniskastadens hängerdelstorE sammann av
försörjning med energi ochinfrastrukturen. stadensDet är vatten,

många luft-miljöproblem avfall,upphov tilltransporter somsom ger
måstemiljön bli bättre stadensoch vattenföroreningar, buller. Skall

miljövänligare.försörjningssystem göras
går försörjningsströmmen i riktning staden ochTill delenstörsta mot

uppstår återförsi staden inte till derestprodukterdär. Destannar som
ifrån.hämtade lagras iställetursprungliga Resternaplatser de ärresurserna

Energi, och andra förnödenheteri eller sprids till luft ochmark vatten. mat
sålånga hela jordklo-sträckor stadens omland är gotttransporteras som-

omöjligastorskaliga och i dettekniskaDe närmasteär atttet. systemen
för enskilde individen.överblicka den

Västerås kretsloppskvarterTusenskönan, ett-

återanvändningKällsorteringnyckeln till ökad 1990,i centrala med 69 lägenheter, byggthus stadenär ettav
måste för sin initieratavfallet. Individen ökat drivitett utvecklingsprojekt ochdär HSBges ansvar egen genom-

också påavfallshantering. Källsorteringen fört tilllsammans med MOVIUM-sekretariatet Alnarp.renareger
hushållsavfallfraktioner central sortering avfallet. ikomposteras allt biologisktHärän av

hushållsavfallet kompostbehållareKompostering det biologiska har finns i kompostrumvarmisoleradeegnaav som
något två årvisat sig nyckel till bra källsortering. I varje Efter har det visat sigi anslutning till trapphus.vara av en

i flerbostadshus, renhållningsverket frånsvenska exempel kompostering har Tusenskönan hämtar 40attsor- pro-
teringen övriga fraktioner blivit bättre den totala jämför-och avfallsmängd produceras i andradencentav av som
avfallsmängden minskat. de lyckade exemplen områden. befolkningEtt bara Tusenskönans lämnarär änmestav mer

Västerås. såså gångerHSBs bostadsrättsförening Tusenskönan i Det fyradubbelt mycket ochär nästanpapper
Västeråsbor.återvinningglas till andramycket som

Källsorteringen börjar i köken. Tusenskönan harI man
soppåsar.för flera olikabänkinredning platssom geren

återvinningsrum därFörutom kompostrummen har man
återvinningsbart denmaterialavfall läggs. Där kanallt

i hyllan för miljöfarligtbehöver skvätt färg dentasom en
fåtölj tillavfall, eller den behöver sommarstugansom en

kan hämta den just kasserat.som grannen

källsorteringTusenskönan bara ochär änM en mer
gårdenPå finnsvarmkomposter. hörna dären

fårkompostmaterialet efterkompostera innan
ocksågårdens odlingslotter. finnsdet läggs Här en

arbetsbänk med tak där de boende kan planteraöver, om
sina krukväxter eller liknande.

frånfrån gården tilloch hustaken ledsDagvattnet en
iliten bäck i grund damm ändenmynnar en ena avsom

gården. miljötillskott det inteFör även näratt ettge
i bäcken. detNärvattnet runt regnarregnar, pumpas

från till det kommunalabräddas dammenvattnet
Vinsten blir fint miljötillskott ochdagvattennätet. ett en

viss reningseffekt vattnet.
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Om försörjningsströmmarna istället inlemmas såi kretslopp FÖRSÖRJNINGatt STADENS
så långtrestproduktema återbördasdet möjligt till den delär KRÅsystemen VER SYNLIGAav KRETSLOPP

hämtade ifrån,de energi och förnödenheterär hämtas lokalt ochom mer
de tekniska blir Överblickbara och möjliga för individensystemenom mer
förstå påverka dåoch finns förutsättningar för miljöproblemenatt att-Överblickbaraskall kunna lösas. lokala kretslopp kan därmed bli en

idealmodell för stadens infrastruktur
I detta kapitel några frånexempel svenska kommunerspresenteras

miljöarbete inom fem delar stadens tekniska infrastruktur den grönaav
infrastrukturen, och avloppsförsörjningen, avfallshanteringen,vatten-
energiförsörjningen, och trafiken.

Illustration PETRA SANDHOLM,
HSBZSRlKSFORBUND

miliöfarli avfall och plått
i restavfa Isrummet där det0
egentliga avfallet slängs

årdenodlingenpå där det0
fär igkomposterade
materialet används

PÃ STÄLLEN. kompostrummeti därAVFALL SEX redan i affären, där0 0 man
matavfallkvarteret komposterasTusenskönan| möter avfalletmäter under fråganetc.

de boende i återvinningsrummenhushållsavfallet därpå minaHur0 utser varor som
platser allt avfall material läggs, avfallsprodukter Blir desex

bostaden kan återvinnasi glas, svåra återvinna0 som attgenom
källsorteringen batterier, textil, komposterapapper,
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ÖRS ÖRJNINSTADENS F G
iKRETSLOPP.KRÄ VER SYNLIGA

GRÖNADEN

INFRASTRUKTUREN
MÅSTE VÄVAS SAMMAN

förFör minska riskenatt friytor ochmedSveriges städer har gles struktur,Stora delar storaav ensamband medöversvämningar i låg byggda i innerstadskvarterexploatering. Bostädertämligen utgörtätakraftiga skyfall bygger områdenabeståndet finnsoch i deliten del det totalaganska ävenavenStockholm Vatten ett
Många Sveriges städerandra friytor.oftast rikligt med parker ochbröddavloppsmagasin av-

områden. de slättbygderprojektet med mycket naturpräglade Iskogsbygder ochORMEN somomges av-
kapacitet. Genom Ormenstor skogsområden naturinslag.och andraövriga finns oftast mindreorteromgerbröddavlokan psvatten ekologisksåledes förutsättningar förgoda fysiskaSveriges städer har storIedningsnötmagasineras omgivningmed sinrikt och djurliv, intensivt utbytevariation, växt- ettettreningsverk kan handta om kretslopp.och utveckling avet.

förutsättningarnaKälla Stockholm fysiska och stadsplanemässigaVatten De gergynnsamma
där friytorna utnyttjas förskapa infrastrukturrika möjligheter grönatt en

och dess omgivning.kretslopp inom staden och mellan stadenskapaatt
sammanvävd inom staden ochinfrastrukturen inteIdag denär gröna ut mot

behövsochomgivningen och därför inte de kanaler transportvägar somger
fungerande kretslopp.för ett

fråga förinfrastrukturen till delUtbyggnaden den ärgröna stor enav
fingerstrukturdet bäst medi alla tider tvistatstadsplanerarna, ärom ensom

medgrönstrukturfrån och in till stadens ellerlandskapet centrum om en
synvinkelekologiskringar staden det Urbälten rätta.ärrunt gersom

omgivande landskapet. Denden bästa kontakten med detfingerplanen
såbåde fingrar och bälten,kanske egentligen habästa lösningen är attatt

infrastrukturen utvecklas till nätverk.den gröna ett
stadsplanemodellen, detväljer den eller andraOavsett ärom man ena

Konflikterna medinfrastrukturen hängerviktigt den grönaatt samman.
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FÖRSÖRJNINGSTADENS
KRA VER SYNLIGA KRETSLOPP

god stadsmiljö kräverEn
Stadensspänning och variation.

offentliga måsterum
ochkomponeras med omsorg

florafiness dör konstverk, och
fauna kan byggstenar.vara
Paradiset Niki Saint-Phalleav
och Tinguely påJean
Skeppsholmen i Stockholm.

HÅKANSSONBILDBOLAGETFoto JAN
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FÖRSÖRJNING tvåtrafiken infrastruktursystemen varandra.STADENS uppenbara där de korsarär
Hittills alltid varit det förlorat. likavälhar det MenKRA VER SYNLIGA KRETSLOPP nästan gröna som som

för fattasdet avloppsledningen och räcker med liten bit förgatan att atten
nå mål,inte fram trafiken ska kunna sitt detska komma eller räckervattnet

med litet avbrott i den infrastrukturens korridorer för de integrönaett att
fungeraska för djur, och människor skaväxter, vatten transporterassom

där.
Stadens infrastruktur har utnyttjats för lite pedagogisktgröna ettsom

inslag i förskolornas och skolornas arbete. Barn och personal kan engage-
staden.mycket i sin närmiljö och med och skapa inaturenvararas mera

också ingårfårDärmed de inblickar i de kretslopp stadensom
Vegetation och trädplanteringar kan utformning bidragrättgenom ge

omsorgsfulltill förbättring luftkvaliteten och mikroklimatet. Genomav
ocksåplanering kan träden utnyttjas för till vindriktningartäppaatt som

sig föroreningar och luftströmmar.normalt för med mycket undanstyra
denDet räcker inte med vindskyddsplantering längs stadsgränsenen -

måste åtföljas planteringar inne i bebyggelsen.av
Öppna någotvattensamlingar i staden betraktas ofta oönskade ochsom

måste våtmarkerdräneras bort. Naturliga vattendrag och har fyllts igensom
frånoch samlas i ledningar och leds bort staden till högaregnvattnet

tillgång för infrastrukturenkostnader. Istället bör den grönavattnet ses som en
i stadsmiljön. Lokalt omhändertagandeoch viktigt inslagett avsom

lång återverk-positivasolution multiplier har radärregnvatten som enen
ningar. Om dagvattnet istället för ledas till brunnar, leds medöveratt ut ytor

fåristället för föras i ledningarbuskar och träd, dagvattnet bortgräs, attom
våtmarkerinfiltrera fördröjs i diken,i marken, dagvattnet markenom

På fårdå människor, djur ochoch dammar, minskar miljöproblemen. köpet
rikare miljö.växter en

Stadens infrastruktur örgröna
viktigt, och peda-synligtett

gogiskt inslag miliöutbild-i
ningen. den s.k. Ekoparken iI

Stockholm därFrescatiområdet i
bilden kan litenör tagen som

beskåda mängd insekter,stor en
fågelarter,över hör finns250

fuktlövskogsöregen och många
andra och diur.växter

EKMANFoto NADJA
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l
förstadagisgrupps trevandeEn.ga; med kornamöte på Aspö.

.i.m
Foto LENACHRISTERSSON-MAGNUSSON

bondgårdAspö mitt i stanen-

Gårdenvåra drivsi dålig gammaldags lantbruk och hardagar har inblick imycket hur ävenettsomamen en
anställd bonde. Jordbruksdriften gerettvisstöverskott,kommer till vilketi kretsloppet mellan stad ochmaten

driftsbudgeten På gårdenrelativt blygsam. finnsland, Stordriftcn inom görlantbruket, centraliseringen äratt
ocksåenfritidsledare,somorganiserarstudiebesökochandralivsmedelsindugrrin, de cemraliserade inköps ochav

inom detaljhandeln, den höga aktiviteter.transportsystemen
förädlingsgraden frånkedjan jord tillgör att mat-m.m.
bord blir oöverblickbar. svårtDet sambandenär att se
mellan mjölken i mjölkpaketet och kon, mellan limpan i
bröddisken åkern,och mellan äppelmoset i burken och
fruktodlingen.

l den västgötska staden Skövde har kommunaladet
bostadsbolaget Skövdebostäder tagit föransvar en
stadsbondgård StadsbondgårdarAspö. kan drivas av-
föreningar, bostadsföretag eller kommuner och fårdär

inblickbarnen i hur kommertill. stadsbondgårdEnmaten
ligger i eller i anslutning till staden och där finns kor,
grisar, höns ocksåoch andra djur och kanske mindre

spannmålodlingar fåroch andra grödor. Barnenav vara
med och sköta djuren.

stadsbondgårdAspö ligger i anslutning till bostads-
områdena Storegården LillegårdenSödra Ryd, och där
Skövdebostäder har 2 300 lägenheter. Dagis ochca

gårdenskolor besöker regelbundet och fritidenäven
kan komma dit och med i arbetet. Bostads-man vara
företagets hyresgäster kan arrendera koloni- och odlings-

förmånligalotter mycket villkor och hyresgästerna
också gårdenskan bli medlemmar i stallklubb där barnen

får gångveckarida för symbolisk deltagaravgift.en en
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Halmstad grönstruktur och kväverening-

ligger vid tidvis illa förorenade uppstårtaden Halmstad den Vid sopförbränningsanläggningen i Halmstad

s från hårdgjordaomgivande jord- frånLaholmsbukten. Kväveläckaget starkt förorenat de därdagvattenett ytor
mår dåligt.bruksbygd har gjort havet I har sitt RDF-bränsle pelletteradelager sopor.ett stortatt man av

upplagt projekt försöker via länsstyrelsen och kom- våtmark, innanhar anlagt där dagvattnet skaManstaten, renasen
Laholmsbukten i samarbete, samlat det släpps i dagvattenledningama och leds till recipienten.runt ta ett utgreppmunerna

kvävefrågoma. Likaså våtmarkhar anlagt för dagvattnetattom man renaen
frånDet kommeri form luftföroreningar från industriområdeläckaget i delen staden. Detöstrastora ett vattnetav av

industriområdetförsta trafiken, från tilli hand leddes tidigare direkt och ut en
från jordbrukets mindre sjöVid reningsverket i Halmstad har anlagtsan- en
vändning gödnings- 2,5 reningsverkethektar. Där ska allt vatten passeratav om som

uppehållasmindre för poleras, innan det ledsunder dygnämnen samt ett atten
från reningsverken. mindredel vidare till Laholmsbukten. Vid deett av

Riksdagen har beslutat reningsverken Slättåkra rotzonsanläggning medhar en- -
kvävereningen ska det renademotsvarande funktion anlagts. Däratt passerar

dåförbättras och i för- innan släpps iför ytterligare detvattnet ut naturen.att renas
vid renings-handsta

kostna- politik gäller utnyttja denverken, framsynt vadFörutom attmen en
derna högre för för- infrastrukturen till dagvattnet, har Halmär gröna att rena
bättring kvävere- arbetat rad intressanta initiativ. Manstad med andraav en

fåttningen där utei land- har trädplan bred politisk förank-än upprättat en som en
kombinationskapet. En ring. Finansiering trädplanens genomförande ärav

åtgärder ef- femårsperiod estetiskabäst budgeterad för och motiverasav ger aven
förhållande tillfekt i skäl, miljöskäl och luftkvalitetsskäl.

också påresursinsatsema. Parkförvaltningen har satsat att engagera
mycket praktiskt skolorna idé-katalogEtt i miljöarbetet. Man har upprättat envart viktigaste livsmedel...- led i arbetet park- praktiskt miljöarbete, där skolorna kan välja mellanär överattockså viktig livsmiljö.men en såddi granplanteringar,förvaltningen Halm- tolv olika aktiviteter, lövträd it.ex. av

vårdparkmark till fågelholkar,stad ställer uppsättning sanddynerå av av genomHAlMSTADValwn-omåüåütün förfogande för risutläggning plantering och anläggningoch gräsatt ta avav
hand och dag- blomsterängar. Parkförvaltningen hjälper till med sakkun-renaom

På får fårköpet skap, markutrymme och material, i övrigt skolornavattnet. men
själva genomföra aktiviteterna.både människor,fina vattenmiljöer, till glädje för växterman

mångaI Sveriges städer finns bevaraddagvattnetoch djur. har rad projekt därKommunen natur somaven
inslag inne bland bebyggelsen, parker ochvåtmarker, infiltrerar eller rinner fram störrei dammar ochstannar som som
friluftsområden. finns ofta skogsmarker.randlinnan leds vidare till recipienterna. tätorternasmarken detöver

vårdenalltid värdefull den ochDennabostadsområdet Vallås ärfinns sedan 1970-talet damm ärI natur avsomen
den för det inriktad bevarande. Men kanidag ärutj ämningsmagasin för dagvatten. Dammenär är mesta mansom en
också för denutveckla och skogsmarken ökaintegrerad miljön boendedel och upplevs de naturen attettav somav

variationen utbudetekologiska och upplevelsemässiga ochfullständigt naturligt och andrainslag. Där häckar svanar
jordbruksområde,typisktbiotoper. Halmstad liggerifåglar förbättra kvävereninoch där kväker grodorna. För ettatt avgen

ändå naturi och i närhetenhar del inslag skog ochvåtmarkoch öka ekologiska variationen anlagtsden har men en aven
Parkförvaltningen mycket medvetenstaden. harnedströms ursprungliga Boende, skolbarn ochden dammen. av en

läggervåtmarken utveckla olika sko gskaraktärer ochparkarbetare engagerades i anläggningsarbetet och strävan ettatt ner
relativt det. Skötseln dennahåller omfattande arbeterik florautvecklas till stycke med ut-att ett natur avennu
vecklade tjugondel normalnaturrnark kostar baraintegrerasoch fauna. skolornasGenom en avengagemang

traditio-parkskötsel, det betydligt vadredanpraktiska är ännaturmiljön i undervisningen och används i det mermen
nell skogsskötsel kostar.pedagogiska arbetet.
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Foto TORSTE ROSENQVIST

Halmstad
grönstruktur och-

kväverening
Förutom biotoperiökat utbud skogsmarken, arbe-av

med öka den ekologiska variationen inom detar attman
parker ska nyanläggas,När hämtaröppna ytorna. man

nyslaget frånängshö i trakten. läggsDetnaturreservat ut
de blivande blomsterängarna, fröar sig ochöver av ger

Påupphov till ocksådet viset försängar.nya arvsmassan
från den lokala floran vidare.
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Reningsverket Strandenpå Västra i Halmstad betjänar
sjukhus och mängd industrier. Totalt60 000 personer, en

leds miljoner kubikmeter avloppsvatten årligen till12,5
reningsverket. reningsverket avloppsvattnet iI renas
flera mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Juststeg nu-
pågår också utbyggnad ytterligare förett stegav
kvöverening.

.____

mg. .,.;k iI I essuüüåäáämâu y

Iiij iä -
-

Foto JONAS GERDLE
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STORATVA-

UTMANINGAR
Sverige rikt frånTill skillnad förhållandenaär mångai andrarent vatten.

såvälländer har städerna landsbygden tillgångriklig till bra dricksvat-som
ÖlandEnda undantaget de sydöstra delarna landetär ochten. ochav

Gotland, låg årsnederbörd.har mycketsom
tilltagande, svåröverskådligtEtt problem föroreningenärmen av

gundvattnet. Det känsligt svårtär vi har förbättra detett system, attsom om
Såvälblir förorenat. försurningen kväveföroreningarna påverkarsom

grundvattnet, kan inte överblicka konsekvensernaännu för fram-men
tiden.

De utmaningarna för städernas och avloppshanteringstora ärvatten- att
hand delen dagvattnet lokalt,större minskata tungmetallhaltema iom av

avloppsvattnet och minska kväveläckaget till haven. dessa områdenInom
finns många goda i landets kommuner.ansatser

Dagvattnets bortledning från staden har hittills lösts mångaattgenom
miljarder kronor i ledningar. Allt för stadsboma inte ska behövasatsats att

samlas eftergräsmatta eller riskera bli blötavatten ettse atten regn om
fötterna mellan parkeringsplatsenväg och huset under skyfall. Närett
ledningarna behöver bytas för de blivit för gamla, det dagssnart ärut att
för miljardinvestering.nästa

Regnet och kväverikt och dagvattnetär hinner bli ytterligaresurt
nedsmutsat det rinner tak, parkeringsplatsernär över och till brunnarvägar

Medvetenhet vattnetsom
kretslopp ör viktig. utförHör
skolelever från Orebro fält-
studier med hjälp ekologi-av
bussen naturskola på hiul.en-

Foto LEIFLARSSON
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leds detledningar för dagvattnet,särskildaFÖRSÖRJNING haroch ledningar. DärSTADENS man
fall dagvattnet ledsåar förorenar dem. deoch sjöar och Itill bäckar,KRETSLOPP orenatKRA VER SYNLIGA

kapacitet.reningsverkensavloppsledningen belastar detvanligatill den
andraiavloppsvattenhäftigt forsar dessutomdetNär utorenatregnar

inte klararledningar och reningsverkåar sjöar förbäckar, och att taatt av
allt.emot

problemen medtvå åtgärder vidtas för minskaskaDet är attsom
såhandför första lokaltdagvattenhanteringen. gäller detDet storatt ta om

i marken. För detinñltrera detmöjligt ochdagvattnet baradel ärsomav
uppehållstid innan detså långt går förlänga dagvattnetsgäller detandra attFÖR MINSKAKO§TNADE|§, ATT måstenår reningsverken där det renas.KVÅVEUTSLÅPPEN i avloppsslammetoch därmedTungmetallhaltemai avloppsvattnet, gör

KRKG slammet.många håll villintelantbrukarna gärna emottaattKVAVE åtgärder vid källan.minskaskan baraTungmetallhalten genomÄterstöllo våtmarker 4-25 industrier-deuppmärksamhetenHittills har den ägnatsstörsta stora
Reningsverk också kommit35-60 och där harnaturligtvis varit deutsläpp, största mansomnas

hushållensmå behöverindustriema ochde problemen. DevärstaFörbättrad nu
riktasinformationsinsatseråtgärdas därför krävs massivaoch ävengödsellogring 30-70 som

hushållskemikalier.och andrarengöringsmedelproducentemamot avPlonterinröåarav från jordbruket,delenhavet kommer tillKväveläckaget till största menFångg 0-50l
ålagt alla kust-Riksdagen harreningsverken bidrar.kommunaladeävenKvöverening av eller ikväverening till 50förbättra sinreningsverk procent,nära attrökgoser 8045-1

kväveinnehållet i avlopps-totalarening det70känsliga lägen procent, avFordon 20-50Avgosrening på ståråtgärder del kommunerhöga. IKostnaderna för dessa ärvattnet. en

MarkÄlekulla
källanrening vid-

Älekulla finnsi Västergötlandi Marks kommunkyrbyn

l primitivthushåll, hand i30-tal avlopp ettett tasvars om
utbyggnad bynbiologisk Enreningsverk, damm. aven

reningsverk.byggdekunde inte ske nyttatt ettutan man
vidstrategiDärför kommunenvalde att renaen annan -

reningsverket.näringsämnen tillkällan och minska mängden
invånarna kommunled-Våren informerades1989 om

uppsättningförsågs medgratisningens avsikter och en
fosfatinnehåll.lågtmyckettvättmedel medrengörings-och

Fosfatinnehålletockså sålt produkter.affär lämpligaByns har
Älekullabornahälften.i minskade medavloppsvattnet änmer

minska ska-sina ansträngningarvisade intresse i attstort
tvättmedeldedorna sina vattendrag. Tack att ersattevare

låg fosfathalt,motsvarande medel medmed hög fosfathalt med
Älekullafrån halverade.blev fosfatutsläppen änmer
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å FÖRSÖRJNINGSTA DENS15
KRÄ VER s YNLIGA KRETSLOPP

Vad Stockholm sittutanvore
f Bilden från Stockholmvatten

FestivalWater 1991.ILDCOLLSlÖÖPRESSlENSFoto JAN
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Stockholms unik miljövatten en-

miljöveriges huvudstad Stockholm har ärS avloppsreningsverk. Sedan 1989 har Stockholm Vattenen som
unik i jämförelse med flesta andra storstäderde ansträngningar för minska utsläppengjort stora att av

till exempel bada fiska lax iStockholmarna kan och miljöfarliga i Avloppsverkenavloppssystemet.ämnen
Mälarens mitt i staden. skyddet för stadensMen från rad olika källor cirkavatten behandlar avloppsvatten en en

måste ständigt hävdas. Miljöplan för Stockholm,I invånare, åtskilliga småvatten miljon och medelstora indu-
förstadens kommunalfullmäktige 1989, nämnsantog strier, omfattande offentlig verksamhet stadenssom samten
fördel särskilt behovet utöka skyddet genomgår höggradig reningvattnets att dagvatten. Avloppsvattnetav

från sjöardricksvattenförsörjningen de utgör på material,vatten- med särskild inriktning suspenderatsom
vill genomföra försöktäkt. För spillvattnets del bl.a. Efter reningensyreförbrukande fosfor och kväve.ämnen,man

Östersjön.frammed lokalt omhändertagande dagvatten skärgårdsamt ta avleds till Stockholms ochav vattnet
fortgåendeför förnyelse avloppsledningsnätet,planer en av

ledningsnätför sikt minska belastningen och rån 1960-talet till slutet 80-taletatt mittenF av av
reningsverk. främst försökaarbetade Stockholm Vatten med att

bådeStockholm kommunalägt bolag,Vatten är frånfå spillvatten industrin. inrik-ett Arbetetsom ett renare
invånarnaförser i Storstockholm med dricksvatten och tar minska tillförseln miljöfarliga förore-tades mot att av

tvåhand Bolaget har vattenverk ochavloppsvattnet. tre ningar till och koncentreradesavloppsnätetom tung-
kadmium och kvicksilver. arbe-metaller bly, Mansom

åtgärder vid källan.tade med
BOSSEJOHANSSONFoto

förSkälen detta attvar

ml ständigtinte skall skada,Avloppssystemet ta utan-lrwäw l fungera tillfredsställande.gjKvkksilvor-D
Smörgj +1v avloppsvatten skall ofarligt för recipienten.Renat göras-miljöngll användas jordför-Renat rötslam skall kunnal som0

bättringsmedel i jordbruket. För säkerställa dettaF attl
innehållmåste höga krav ställas slammets av

miljöfarliga organiskatungmetaller och vissa andra
ämnen.

såskall fungeraReningsprocessen vid avloppsverken-
förmöjligt. Särskilt kvävereningen känsligbra ärsom

störningar.

fårArbetsmiljön i avloppssystemet inte orsaka hälso-°
risker för de anställda.

i1.

förbjudnaKvicksilvertermometrar ör sedan årett industrin har resulterat i exempelvisArbetet gentemot att
säljas svenska butiker dominerariatt men fårgrafisk industri och fotolaboratorier inte längre släppa

fortfarande svenska hushåll.i Hur termo- fixerbad tillförbrukad framkallningsvätska ellerutavfallet därför viktigt.ska hanteras i örmetrarna måste för särskild be-avloppsnätet detutan separerasStockholm genomförde våren I992Vatten en företagen skaffahandling. Det har tvingat de större attaffischeringkampanj, bl.a. med intensiv i
i första indunst-behandlingsanläggningar, handegnasyfte förmå hushållentunnelbanan, i att att

ocksåningsanläggningar. finns avfalls-Det trelämna kvicksilvertermometrar tillin sina
området,i hand den grafiskahanteringsbolagapoteken. Alla hushåll fick också personligt tarsom omett

brev med information erbjudande industrins avfall och behandlar det med bästa tillgängligasamt om en
premie delas vid inlömnandet. teknik.utsom
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Till frånproblemen med utsläpp servicesektorn hör
framför allt användningen eller mindre miljöfarligamerav
disk-, och rengöringsmedel frånkvicksilvertvätt samt
tandläkarmottagningar. För dessa problem inrik-mötaatt

påarbetet information och insatser riktadetas mot
storkonsumenter. En folder Tvätt med vett producera-

där lämpligades, medel för olika rengöringtyper av
redovisades. För minska utsläppen kvicksilver frånatt av
tandläkarmottagningama frånhar Stockholm Vattenman
krävt särskilda s.k. amalgamavskiljare skall finnas.att

exempel kan belysa hur foldern Tvätt med vettE kom fungera. En leverantörerna maskindisk-att av av
medel till daghemmen i Stockholm hade innan foldern

kom cirka 70 Dåmarknaden. hans medelut procent av
bedömdes frånde olämpliga miljösynpunktettsom av mer
kom Någon månaddet inte med i foldern. efter det att
foldern distribuerats blev leverantören kontaktad Stock-av placeaeiiöstatinerStrategiskt exempelvisholm dåVatten. Det visade sig han knappt fick säljaatt ett -

vid bensinstationer förutsöttnin förör attenenda längrepaket och han undrade Påvad han kunde göra. -
konsumenterna skall lämna miliöfar avfall.in igtså igångkom dialog med tillverkaresätt genasten en som

villig ändra sammansättningen diskmedlet.attvar av Foto BOSSEJOHANSSONFrån hushållen tillförs mångaavloppsnätet olika slags
varierande farlighet ochämnen mängd. Främst kommerav

utsläpp miljöfarliga frånkemikalier disk-, ochtvätt-av
rengöringsmedel, begagnade fotokemikalier,ävenmen påverkan dagvattnet. Man kommer tillförselnmätaattavfärgrester, lösningsmedel, bekämpningsmedel, och kvick-

från biltrafiken bl dioxiner, PAH-föreningar, PCB-av asilver från trasiga febertermometrar förekommer. Staden
föreningar, olika åtgärdermetaller Tänkbara kanm m. varahar därför antal miljöstationer och genomförtöppnat ett förbud användning idubbdäck Stockholms inner-mot avolika kampanjer hushållen.riktade mot minskadstad, användning blyad bensin samt separatav

frånavledning dagvattnet de trafikerademest gatorna.avföroreningskälla i Stockholm.Dagvattnetär storen
Med försdet mängder miljöfarliga tillämnenstora tockholm Vatten har tagit initiativ till regionaltävenS ettavloppsnätet. Biltrafiken såvälförorenar med avga- Stockholmsområdet.samarbete mellan kommunerna i

dubb vinterdäck och därmed ökat slitage asfalte-ser, av En arbetsgrupp åtgär-undersöker möjligheterna till
rade l Stockholm ungefär hälften avloppsnätetärgator. av vidder källan och har bl föreslagit ska överatta man sekombinerad dvs dagvattnet samlas i ledningtyp,av samma byggmaterialsektom frånoch ställa krav miljösynpunkt.

det övriga någotavloppsvattnet och rinner tillsom av Material kan orsaka miljöproblem ska undvikas och närsomavloppsreningsverken för behandling. Enligt den plan som valmöjlighet finns ska alltid det miljövänliga materialetmest
reglerar utbyggnaden Stockholms avloppsnät ska detav föreslåsväljas. Som fåstyrmedel möjligheten byggnads-attkombinerade behållastill delen och komplet-nätet största få lånlov eller till eller nybyggnad.att om-med utjämningsmagasin. Det innebärteras att stora
föroreningsmängder fortsättningsvis kommer till-även att
föras reningsverken med dagvattnet. Om dessa mängder

måsteminskas åtgärderska vidtas främst biltrafiken.mot
Hittills så långthar Stockholm inteVatten hunnit i detta

harinlett årslångarbete, undersökning biltrañkensmen en av
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ÖRSÖRJNINGSTADENS F några ochför kväveläckaget till havet därreningsverken bara procent av
KRÅ KRETSLOPP fås åtgärdernaVER S YNLI GA istället iväsentligt utbyte kunnaskulle bättre sattesom

områdena minskningkänsliga dock kravenlandskapet. I de är av
såvälså reningsverkenkväveläckaget höga det nödvändigtäratt att satsa

åtgärder i landskapet.utesom
konventionell biologisk teknikreningsverken antingen ellerVid kan

för bygga kvävereningen.användas utatt
består ochkonventionella tekniken kostsam och betong-Den är av

rörlösningar.
rotzonsanläggningar, biologiskabiologiska tekniken, i formDen av

teknikfilter och utvecklad med ochkräver ävenstora ytor pumparm.m. en
många fall likabiologiska tekniken blir därför i dyrrördragningar. Den

den konventionella.som
Rotzonsonlöggningar för rening åtgärderpassiva krävs. intei landskapet detUte är sommer som

spillvatten biologiskär drift- och tillsynsarbete.av en tekniska installationer eller omfattandekräver
teknik på frammarsch. Åtgärderna återställande våtmarker, anlägg-i landskapet kan innebära avteknikenForskningen visar att bäckars dragningning strandzoner, förändring dikens och genomav avfungerar underäven vintern

vattendragenodlingsfria naturligt bevuxna längslandskapet,försämringdå med viss zonermenmen av
reningseffekten. osv.

KällaFoto BENGTPERSSON DAGGMASKENSDILEMMA
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FÖRSÖRJNINGSTADENS
KRA VER SYNLIGA KRETSLOPP

Under frömst 1960-talet skedde i
Sverige massiv utbyggnaden av
moderna avloppsreningsverk.

direkt effekt iDetta gav renare
siöar, vattendrag och hav.

blev ochåter badbartVattnet
fisken återvände. det fannsMen

på teknikensövertroen
reningsförmåga dagens miljö--
arbete inriktas därför på att

vid källan. Att stopparena
föroreningarna innan de når

ör huvudstrategi.vattnet en
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FÖRSÖRJNINGSTADENS AVFALL
KRA VER SYNLIGA KRETSLOPP o ,

ANDRADEPAKRAV-

ATTITYDER

från hushållen framhar ökat kraftigt tillAvfallsmâingderna de svenska
frånhushållsavfall samlar in har stigit1980-talet. kommunernaDet som

årnågra 1950 till i dag drygt 300 kilotiotal kilo och personperson perper
år.och

påvarit inriktad deponeringAvfallshanteringen i Sverige har hittills
hushållsavfallet i landets 24och förbränning. Idag bränns 55 procent av

deponier huvudsakligenförbråinningsanläggningar, medan landets 400 tar
frånfrån slamindustriavfall, och slagg förbränningen,askaemot

hushållsavfallet.reningsverken delen det resterandeoch större av
enskilde medbor-avfallshantering ingen möjlighet för denDagens ger

handlandet och resultatenkonsekvenserna det ettatt avegnagaren se av
brist ingen förändring.förändrat beteende. Kravlöshet och ansvar ger

så avfalletdel möjligt ochGenom lokalt omhändertagande stor som avav
långtgående vad detkrav källsortering, Ökar möjligheterna att se egna

agerandet betyder för avfallet och miljön.
negativa milj ökonsekvenserDeponering avfall resursslöseri ochär gerav

atmosfär.spridning föroreningar till mark, och Depone-vattengenom av
avfall, bör minimeras.ring kort sikt nödvändig för vissaär typer men

Slammet från avlo
skullereningsverken kunna vara

förjordbrukei, detresurs omen
förinte öroreningarna.vore PERSSONBENGTFoto
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Borlänge energi och avfall-

Borlänge kommun har låtavalt kommu-

u I sorteringsanläggning skiljeratt ett metall ochman uten man
nalt bolag AB Borlänge Energi ha för kom- komposterbart avfall. Detkomposteras i den centrala anlägg-ansvar

el- och fjärrvärmeförsörjning för dess ningen. fåttPeriodvis har fram finmycketsamtmunens man en
avfallshantering. Det har rad mycket positiva kompostprodukt, såltsgett under Tuna-mull. Etten namnetsom
synergieffekter. Avfallet utnyttjas intensivt i kommu- tungmetallinnehållet,problem har varit fåttharnu men man ner

energiproduktion. frånvärdena inledningsvis 2 000 till idag 150-200nens ppm ppm,
Borlänges fjärrvärmenät hämtar 65 sin pågåendeoch i projekt med effektivareprocent källsortering förettav

frånförsörjning kopplade tillvärmepumpar är hushåll,2 000tre har kommit i 25-40 i densom man ner ppm
frånavloppsvattnet Kvarnsvedens pappersbruk. Till kompost produceras det källsorterade avfallet. Käll-som av

fjänvännenätet två hushålltredjedelarär Borlänges såledessortering vä-av ger
anslutna del lokaler och arbetsplatser. En del sentligt förorenings-lägresamt storen

det resterande värmebehovet ordnas f.n. för- värden den centralaänav genom sor-
bränning hushållsavfall. l längre perspektiv dock teringen.ärettav
förbränning hushållsavfall hållbarinte lösning, ocksåBorlänge harav en sat-

får betraktas åtgärd.temporär mycket informationutan satsom en mer
sorterings-I och komposteringsanläggning till allmänheten. Alla ele-en som

byggdes 1980, framställer s.k. RDF-bränsle det mellanstadiet, hög-man av ver
hushållsavfallet.sorterade Bränslet samlas under stadiet och gymnasiet harsom-

marhalvåret och förbränns under vintern. Man ska fått informationnu genom
bygga tak RDF-depån hållaföröver bränslet direkta besök personalett att torrt av
under lagringen. Det ökar energiutbytet minskaroch från Borlänge Energi. De
föroreningama. fåtthar information om av-

fall, avfallshantering, att
handla i affären ochrätt

miljökonsekvenser.om
För närvarande arbetar en

heltid med attperson
informera inom skolan och

fåin avfalls-och miljö-att
frågor i skolans ordinarie
arbete.

Man har haft husöppet
sorterings- och kom-

posteringsanläggningen
för visa vad hän-att som
der med avfallet efter sop-
nedkastet. Det lokala ka-
bel-TV-nätet tvåhar informerat timmar vecka iper sex
månader avfallsfrågor. Foldrar batterier delatshar utom om
till hushållen, ntiljögrupper, myndigheter och politiska orga-
nisationer. arbetarMan med uppsökande verksamhetVid Borlänge fiärrvärmeverk eldas delen
industrier och byggarbetsplatser för förbättra sorteringhushållssopor. dockär ingen långsiktigtDetta att

hållbar återvinning.lösning, därför ochså har energiverket
byggtockså central komposterings- Materialåtervinningen från både allmänhet och företagen

anläggning. Borlänge sälierEnergi har ökat årenunder de inforrna-ökadenumera senaste genominte bara och värme också Tuna-mull Åter-utan tionsinsatser och bättre utrustning för källseparering.
iordförbättringsmedel.ett- vinningen frånhar ökat med 37 till1986 1991.procent
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FÖRSÖRJNINGSTADENS återvinningEkonomin i glas och plast för närvarandeärav papper, svag.
KRA VER SYNLIGA KRETSLOPP fortsättaSamtidigt det nödvändigt med källsepareringen ochär att

återvinningen hållbaralångsiktigt avfalls-för utveckla lösningaratt av
hanteringen.

Central sortering avfall komposteringsanläggningar intetill ger enav
frånfärdigtillräckligt och bra kompost. längre källan separeringenJuren som

föroreningshalterna färdiga kompostmaterialet.sker, desto högre i detär
hushålls- trädgårdsavfall mångaLokal kompostering och minskar avav

problemen inom avfallshanteringen, kräver ändrade attityder ochmen
förändringar fördet kommunala regelverket kunna genomförasattav

front.bred
avfallet mycket omfattande. energislukande,Transporterna Dessaär ärav

dyra och miljöföroreningar. Avfallet skrymmande. Hämtnings-ärger
förhållan-intervallen korta för mängderna och de hygieniskaär äratt stora

dena kräver det. Deponier och framför allt förbränningsanläggningar är
fråncentraliserade. Avfall för förbränning till 15 miltransporteras upp

Ãtervinningsanläggningamauppsamlingskommunen. ochär papper,
minskaglas och plast hela landet. Genom deöver nästantransporteras att

avfallsmängderna möjligt lokalt,totala och hand delta storom som
minskar transportarbetet.

frånSlammet reningsverken utmärkt gödsel-är ett
medel för lantbruket, det inte förorenat. Idag föroreningshalternaär ärom

frånhöga i slam vissa reningsverk lantbrukarnas organisationeratt
rekommenderar sina medlemmar inte slam överhuvudatt ta emot taget.
Ökad från hushållenkällsortering och omhändertagande miljöfarligt avfallav
och ökad medvetenhet riskerna med användning olika kemiskaom av

rengöringsmedel och för lantbruket attraktivareettpreparat, m.m. ger renare
slam.

Avfallet långatransporteras
sträckor vilket innebär höga
kostnader, energiåtgångstor
och miljöeffekter.stora

BOSSEJOHANSSONFoto
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Eslöv

samverkan-

mellan
kommun
och Mumma-var

®industri I.J23

biogasför
avloppsvatten

Biogasanläggningarkräver tämligen storainveste- tillförseln rötmaterialet och Felix för i85 alltprocent,av en
måste deponierDet ellerringar. innehållerstora fraktionstora mycket Biogasenvara vatten. ut-som som
med tillförsel rötbart material,rötkammare stor vinns leds till frånvärmecentral 1,5 km reningsverket,av en

ekonomin ihop.för skall Biogasutvinning småhus.betjänar Ekonominatt 450 i försäljningenur som av
mångahushållsavfall i rötkammare i svårtsituationerär tillräckligt god för förtäcka kostnadernaär attgasen

ekonomisera. Möjligheterna till ekonomiskatt avloppsbehandlingen.genom-
förbarhet ökar samverkar med producen-större sprids åkrarna.Rötresterna Tidigare hanteradesom man

inombiologiskt avfall industrin eller jordbruket slamår frånter 20 000 reningsverket. Med rötkammarenav ton
eller jordbrukare odlar bioenergigrödor förmed tonår.har den mängden minskat till 6 000 Rötslammet harsom
rötning. lågamycket halter tungmetaller och andra föroreningar,av

har kommunenI Eslöv byggt rötkammare för så gårdet bra använda växtnäring jord-ochen att som
Denna utnyttjar tillsammansavloppsvattnet. med förbättringsmedel inom jordbruket. arbetar kommunenNuman

livsmedelsindustrin Felix, har mycket voly-stora med komplettera anläggningen med reaktor för hus-som att en
grönsaksrens och matavfall. hållsavfall.annat försök hushåll,Ett har inletts, omfattande 112mer

ståravloppsvatten förKommunens 15 med hittills lyckatprocent resultat.av
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FÖRSÖRJNINGSTADENS ENERGI
KRA VER SYNLIGA KRETSLOPP o

BETONING SOL,NY PA-

BIOENERGIOCHVIND

Solstrålarna väckerSolen livets källor den viktigaste alla.är en av av-
igångväxtligheten syreproduktionen. Solen själva förut-till liv, sätter är

påjorden.sättningen för liv lagras solenergi, sedan frigörsl växterna som
för komma mänskligheten till del.att

fossilaNär energianvändningen domineras bränslen rubbas balan-av
i Koldioxiden i atmosfären ökar, stiger, klimatetnaturen. temperaturensen

ändras. Därför dagens energianvändning med fossila bränslen ävenär oc]
framtid.kärnkraft allvarliga hot mänsklighetensmot

hållerFör skapa utveckling i längden det nödvändigtär attatt en som
ställa till förnybar och miljöanpassad energi, använda energinattom

sårbar-effektivare och skapa energiförsörjningssystem minimeraratt som
heten.

för förnybar energi nödvändigtvis inkluceraEtt kommersystem att en
anspråk sådanti energiforrner.mängd teknologier rad Ettstor tarsom en av

decentraliserat, i olika skala, anpassade förblir med komponentersystem
Energiflödenalokala och regionala behov. till kommermötaatt systemet

försörjningsteknologiervariera lokalt och med tiden. användsDeatt som
förnybar slutanvändningsteknologieri med energi, och deett system som

måstetillämpas för kraven energiservice därför välmötaatt vara
sådanför finns redanintegrerade. teknologier behövs integrationDe som

i tillgängliga.;
energikällor,ifömybara före Sverige har kallt klimat, kräver energitillskottin ett storav som upp-.

Vi inomhuskcmfort.värmning bostäder och lokaler. kräver högenav
krävs minst +20 grader Celsius incmhus.Oavsett utomhustemperatur

också förhållandebyggnadsytai till befolkningen,Sverige har mycket stor
m3 invånare industriloka-93 bostäder. kontor och lokaler exklusiveper

ler.UnitedinomEn FNgrupp solinstrålningen sommarhalvåretklimat underTrots Sveriges kalla ärSolar forNations GroupEnergy
lika i Nordafrika, behöverlagrasdock betydande värmenandEnvironment Development, stor som men

har lyft fram sol, vindUNSEGED vinterhalvåret. ocksåtill Teknik för detta har utvecklats i landet.
och bioenergi de endasom lagts förbättra husens värmeisoleriugMycket arbete har ochattnerlångsiktigt hållbara energisnålt.hus enligt svensk standard idag mycketnyproducerat ärettenergiköllorna. Rapporten ger pågick byggområdetUnder 1980-talet inom omfattande utveck-ettförslag på åtgärder, som

syftade till utveckla teknik och metoder förlingsarbete byggabehöver vidtas på såväl lokal, att attsom
nationell internationell nivå. energisnåla framgångsrik och slutsatsen drogshus. Verksamheten attsom var

1990-talets nyproduktion bostäder skulle kunna klara sig med mellanav
m3 år.120 inköpt energi100 och kWh ochper

tekniska lösningar utvecklades hade grundläggande felMen de ettsom
energiåtgångminskningen i total skedde till priset ökande elförbruçning.av

ventilationen.Den elen gick till drivamesta att
försvårat utveckling elanvärdningEn omständighet lägremotsom en
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FÖRSÖRJNINGSTA DENS
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kallt klimat har SverigeTrots ett
utvecklat solfångarteknologi

såväl liteni storsom passar som
skala. Lilla bilden visar ett
energisnålt hus byggts mitt isom
Stockholm. Huset representerar

intressant möjlighet byggaatten
energisnåla hus inspröngda i
slutna innerstadskvarter.

bilden visarStora ett
solfångarfölt i Nykvarn,
Södertälje de störstaen av-
anläggningarna i världen.

Foto BOSSEJOHANSSON

59



KRETSLOPP 199242äOU

ÖRSÖRJNING dåligt iineklimat.tilltagande hälsoproblemen till följdi hus deSTADENS F ärnya av
KRÄVER några år befdkningensstatlig utredning konstaterade för sedanEnSYNLIGA KRETSLOPP att

på iineklimat.i tilltagande, vilket i sin berorallergiska problem sämreär tur
energisparande aritsatsningen hadeDärav drogs slutsatsen över-att

venti-ambitiös och de konstaterade problemen skulle lösas med öçadatt
lation, sin skulle kräva ytterligare elenergi.i tursom

dåligapå felaktigt. InetMycket tyder dock äratt resonemanget
mundermå-många kombinationinneklimatet i hus beror i huvudsak en

byggmaterial och slarvigt byggande.liga
tillgång i innrnationellSverige har sedan länge haft god till och

frånlåga hilftenjämförelse mycket elpriser. Elförsörjningen kommer till
PERSSONF°°5 BENGT från känkraftvattenkraft hälften kärnkraft. Sverige haroch till mest per

invånare möjligmed 12 kärnkraftverk med sammanlagdi världen en
långsikt hållbarår.TWh kärnkraft ingenelproduktion 70 Men ärom per

efter folkomröstning, besutat allenergikälla. Därför har riksdagen, atten
år 2010.kärnkraft skall avvecklad senastvara

energieffeklv strukturOmställningen stadsbebyggelsen mot en merav
långlångsiktig livslängd iundratalshar mycketHusenär en process. en -

år. ombyggnadstillfäle förDärför det viktigt utnyttja varjeär attatt
energieffektiva ösningen.introducera den vid tillfället bästa och mest

år 2020Stockholms stads fastighetskontor räknar exempelvis med at
nybyggdfjärdedel Stockholms bebyggelsekommer knapp atten av vara

från framåt, mbyggd,byggs 1992 och dryg fjärdedel kommer att varaen
renoverad och harresterande hälft sin höjd kommermedan att vara

kylskåpförsetts delvis m.m.med pannor,aggregatnya
beoendeunder 1980-talet kraftigt minskat sittSvenska städer har av

kärnkraft för sinfossilbränslen, blivit beroendeimporterade men mer av
beoendetenergiförsörjning. Lovande erfarenheter pekar dock mot att av

från såväl effekti-energi fossilbränsle kan minskas. Medlensom uran
och ioenergi.användning energin och ökande inslag sol, vindvare av av

grundbegränsad omfattningTekniken finns tillämpas endast i avpmen
gäller.rådande marknadsreglerden energiprissättningen och de in.som

Vindkraft förnyelsebar ochär en
hållbar energikälla som
utvecklats såväl småskaligai

storskaliga enheter. Ensom mer
omfattande vindkraftutbyggnad
ställer bl.a. krav den fysiskapå
planeringen.
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harSverige kraftigt mi skat sitt
beroende importerad oliaav

energibesparing ochgenom
ersätta olja med elattgenom

från vattenkraft och kärnkraft.
kärnkraftenMen år ingen

uthållig lösning och därför pågår
omställning det svenskaen av

energisystemet med inriktning
sol och biobränslen.mot

v
Foto TOMMY SSONMA
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Falkenberg
energipolitikenrådgivning iviktigt inslag-

kunnig ochErfarenheterna visarhyresgästerna.kommer sol, attFalkenbergs energillt staden en

a mer av
betydelse förfastighetsskötare harengageradinvånare bjuds stor attträllis samtidigt stadensvind och som

hållas Utbildningenergianvändningen ska kunnaenergianvändning.rådgivning sin nere.om
energirådgivarensdärförfastighetsskötare ärmånga synliga teckenFalkenberg har avenatt satsar avman

många arbetsuppgifter.norrifrånsidan huvudvägenenergikällor. Vidförnybara om
Energirådgivaren växelspel mellantycker sigsolfångarfält och i hamnen ettSverigesligger största seett av

energiområdet,inriktninginsatser ochkommunensstadens kanvindkraftverk. Nära Centrumett man sesnurrar
energifrågor. kommu-enskildas intresse för Näroch desina med träflis till panncentralen.lastbilar lastertömma

solfångarenågra år badhuset,sedan installeradeförvid cirka 100ligger kustenFalkenbergs kommun, nensom
många instal-ville husägareduschvatten,förinvånare. värma37 000 EnGöteborg, harkilometer söder attom

sina hus.lera solvärmesolfångarna ochdiskret framtoningmycket änmera
energirådgivningför i stadensvindkraftverket kontorethar

framgångs-tämligenkonsekvent ochFalkenbergharstiga och be stadenskan helstHärcentrum. vem som
miljöprofil sedandrivit energipolitik medriktråd. hjälpenergirådgivare flesta besökare vill haDe enattom

resulterat-talet. har blandmitten 1970 Detta annatuppvärmning. Vad kostarvälja alternativ förbästa värme-en
uppvärmning minskat medanvändningen olja förinaturgaspanna jag elda med vedeller Kan att avpump en

färdedelar.teknisk lösning viktig, kommunensValet treär menav
i sin verksamhet1978 använde kommunenAr egen

pensionärsbostäderm olja för skolor,3 000 värmaatt
mfått till 700förbrukningenu hade1991 man nerosv.N

m000 oljaTEKSHTAIJ ökat. Hela 1samtidigt de värmda ytornasom
m3 olja medbort, 900 harlyckatshar ersatts2 sparaman

m med solen-harlliseldning och 400 ersatts naturgas,
ergi och värmepump.

beställareviktig roll för kommunenEn är att avvara
energi. Därför köpte kommunensför förnyelsebarteknik

något år vindkraftverk baseratsedancnergiverk för ett
lokalt företag.utvecklatdelvis teknik och ettavny

två vindkraft-ytterligarenyligen beställtharKommunen
vindkraftfrån och ytterligaretillverkareverk tresamma

i kommunen. Falkenberghar andra ägare, snurrarsom
vindförhållanden många fler verk skulleochenergirådgivning också spridaförsöker budskapet har braatt vanor

vikti-har kan byggas.den utrustning kunnaoch skötsel ännuman varaav
m3 solfångarytalåg sig Solfångarfältct, med sina 5 500få energiförbrukning. blandför Man matarannatatt gergare

sommarhalvåret.underlåter energi och till fjärrvärmenäteträkna hur mycketi skolorna och barnen värmeutut
lilla fjärr-lång tio detbidrar medolika kräver, dusch. Solvärmensaker procentt.ex. avsom enpengar

värmetillskottrådgivningsbyrån också få råd årsbehov. Resterande kom-kanbesökerDen värmenätetsomsom
tätning från fliseldadei fönstret eller denisolering huset, glasett extra av pannan.merav

solinstrålningen underklimatetdet kallaoch fönster. Trots ärdörrar
sommarhalvåret Nordafrika. Det berorenergian- lika igäller effektivvisar vadKommunen vägen stor som

långa nordpolen och halvklotetkommunala bostadsbolaget, dagarnavändning. Ett exempel det är närär att norra
energiåtgångentioårsperiod minska sig solen.har lyckats vänderunder motsom en

såinte mycketmed hela 62 Kring midsommartid behövsmed 150 lägenheter värme,i kvarter procent.ett
går lagraFramgången kombination tekniska tillgrundar sig än det atttappvarmvattenannat menen av

fråntill till vinter.skötsel information solvärmenförbättringar för bättresteg steg, samt sommar
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Energiåfgången kunde minskas med 62 på tio år iprocent ett 198081 tätningslisterNya ikvarter med lägenheter150 i Falkenberg. Mötnmgar, analyser fönster, termostatventiler lagen-i
och detaljer har lett till goda resultat med braomsorg heterna, effektivareom skötsel avekOnømlo affischer med energipannorna,

SpartipsInköpt energi
98182 åtgärder FuiiiöhsSammakwh rögenhersymÖrm;
a||a iagenheter.t

198283 Torkrum byggsxi om,
sänks frånvarmvattentemperaturen

65°C 55 °C.

Efterkontroii198384 och byte288 av
termostotventiier,Hodesbegränsare268

F For247 bad och disk instaiieras,
228F information ti|| hyresgäster.226H

198485 iniusteringav
regierventiier värmetiiiiörsei.ör167
198586 påbörjasRenovering15] lsoiering vind, 3-giasiönster,135 av
vottenbesparande åtgärder,101
uteiuitvärmepumpar driH,itas

datoriseradpannrum renoveras,
värmestyrutrusming.

Fuiiiöiis,198687 Renovering
injustering värme.av

8081 8182 8283 8384 8485 8586 8687 8788 8889 år
NAUCLERFoto MARTIN

vi
Falkenbe har ett av

solfångarfölt.Sveriges största
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FÖRSÖRJNING NYATRAFIKSTADENS
-KRÄ KRETSLOPPSYNLIGAVER

TRANSPORTLQSNINGAR
BRANSLENOCH NYA

städernafinns idePå Sveriges största2de knappt vägnät treprocent somav
trafikarbete.allt25utförsoch MalmöStockholm, Göteborg procent avca

också förförutsättningarresandet skaparkoncentrationDenna enav
spårbunden trafik. Trotsinte minstkollektivtrafik. Dettautbyggd gynnar

elängdförhållandevis liten linjkollektivtrafiknäten harspårbundnadeatt en
särskilt ilandet,kollektivtrafiken iför deldärförde stor avensvarar

Biltäthetenkollektivresor ärdär andelenStockholmsregionen är stor.
övrigt.storstadsområdena i landet iockså ilägre än

snabbarepersonbilstrafiken hittills ökatstorstadsornrådena änharI
eftersomtransportsträckoma ökardelsberorbefolkningen. Det att

vidblir längrearbetsplatserbostäder och tätortemasavstånden mellan
använda bilenväljerutsträckningmänniskor itillväxt, dels större attatt

storstadensfallet ivadytterområdena jämfört med ärivid somresor
bilresorna1980-1987periodenökade underStockholmcentrala delar. I

7-8minskade medkollektivresomasamtidigtmed 17 procent pro-som
årenår de3-4biltrafiken ökat medGöteborg harI senasteprocentcent. per

1985-periodenunderminskat med 9antalet kollektivresoroch procent
år resandetnågra ochbiltrafiken ökat med1989. Malmö harI procent per

åren 1985-1987.undermed 12lokaltrafik sjönkmed Malmö procent
ekonomiskadefortsätta intei allmänhetförväntasutvecklingDenna om

förändras.förutsättningarnafysiskaoch
relativtStockholmperspektiv det iinternationellt storI är sett enett

NÅGRA STÄDER 1980RESVANOR |
för arbetsresorfärdmedelMarkanvändningsgrad Val %av

ochAllmännaBostäder Gånsamt
föremedel cykePrivatbiararbetsplatser hektarStad

33Phoenix 9313
42Perth 84 115
5Washington 81 1421

30 5Sydney 6525
6316359Toronto

42 15Hamburg 4466
28Amsterdam 145874
20Stockholm 463485
2042München 3891

45 1540111Wien
2559Tokyo 16171
35623403Hong Kong

World WatchKöHa 98.Paper
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andel Cyklistenarbetsresorna kommer oftamed kollektivtrafik. klämi igörs l Göteborg ochav som
innersfadstrafiken. DärförMalmö kollektivtrafikandelarna väsentligt lägre.är
behövs lrafikseparering medNästan tredjedel mångai städer ochär kortatätortertransporternaen av särskilda cykelbanor ochÄvenoch fotstill eller med cykel.görs godstransportarbetet med lastbil, kollektivtrafikfiler.

distributionstrafiken, omfattande. Viktiga faktorer påverkarär detsom
framtida trafikarbetets utveckling bl.a. planeringen bostäder,är service,av
arbetsplatser, kollektivtrafik och omlastningscentraler.

I städer biltrafiken upphov omfattandestörre till störningar i formger
förhöjda halter hälsofarliga luftföroreningar och buller. Trafiken ärav av

den dominerande källan till störningarna. Enligt svenska studier orsakar
luftföroreningarna vårai mellan 300 och 2 000tätorter cancerfallnya per
år. Trafiken för cirka 70 utsläppen cancerframkal-procentsvarar av av
lande och påverkakanämnen arvsanlagenämnen hos tätortsbefolk-som
ningen, framför allt utsläpp kolväten.genom av

Luftföroreningar från trafiken och andra påverkautsläppskällor kan
bådemänniskors hälsa direkta skador och medverka tillattgenom genom

allergier och överkänslighet, hälsoproblem har ökat underannan som
år.senare

65
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FÖRSÖRJNING påverkafrån och vila och kanolika källor kan arbete,Buller störa sömnSTADENS
KRÄ mellan och miljonerkärlsystemet. Beräkningar visarhjärt- ochKRETSLOPPSYNLIGA treVER att en

vägtrafikbulleri Sverige. Vaddagligen olika formermänniskor störs av av
står övervägande delen stömingamatrafiken för den heltgäller buller av

i tätorter.
bidrar bilavgasema medstäder och andracentrala delarI tätorterav

och kolväten.utsläppen kväveoxideromkring 60 procent av av
grad behov mark.infrastruktur har i varierande ITransportsektoms av
trañksystemenssärskilt värdefull innebärstäder där marken är stora

exempel-markanspråk beräkningar för Stockholmproblem. Enligt utgör
hälften det totalavidare mening ungefärtrafikutrymmet ivis aven

markkräver vägtrafikför staden. Generelltmarkutrymmet änsett mer
Även påverkas i olika omfattning dejärnvägstrafik. landskapsbilden av

järnvägar skär landskapet ochanläggningarna. ochfasta Vägar genom
områden. beroende landskapetspåverkar Graden störning ärstora avav

också baniäreffekter, dvs.medför s.k.karaktär. och järnvägarVägar
svårigheter dem.att passera

förhållande ochambivalent till bilensvenska stadsbilistema harDe ett
samtidigtnödvändig för sin vardag,betraktar bilenmiljön. De som men

sådan med,bilismen ställer tillsig för vadkänner de inom somen oro
i undersökning bilismenhumanekologen Eminskriver Tengström en av

bilåkandet med 5samhällsfenomen. Göteborg ökadeI procent persom
verkligen, i ljuset detta, bärabilistenunder l980-talet. Kan enav

ocksådet, och hanambivalent inställning Tengström poten-anser ser en
blirOm belastningen miljönkraft i denna ambivalens.tiell förändrande

fram ombud för ambivalensensoch det trädertydligare för ochvar en om
initiativkan förlösas i enskildaså frigöra psykisk energipoler, kan det som

politiska handlingar.och kollektiva
uppbyggd ochmellan hur stadenuppenbart sambandfinnsDet ärett

småhusbyggandet iaccelererandeutvecklas. Detvilka trafikmönster som
sprittsinneburit människor1970- och 80-talen har överSverige under att ut

kollektivasvårare medförse dessa människorvilket detgörstörre attytor,
åstadnärhet och turtäthet. En kompaktfärdmedel med acceptabel gerTRAHKMÖNSTER

lokaltinförliva verksamheter imöjligheter vissaandra sidanJÄMFÖRELSE sämre ettattMELLANEN
staden.förutsättningarna för denvilketkretslopp, grönaärSTORSTADSREGIONERNA en av

Göteborgs MalmöGöteborgs- Mamö- StockhomsStockholms-
stad stadstaaregionenregionen regionen

december1987 432 000 231 000Folkmängd 463 00 667 000606 000 686 000131
december 364 354bilar 380 340Antal 351 3841987000 311 invper

dagoch Fråninnerstöderno 460 000 250 000Antal bilresor 590 000per - --
genomforfsleder 70 000 60 000150 000varav - --

38kollektivtrafikresor miljoner, 60 88Antal 498 1221987i år --
och 165Antal kollektivresor 130 205310 180årinvånareper --

innerstödernaTi||
cirkaKollektivtrofikandel 53% 32% 24%25% 10%42%

Slorstadstrafikkommihén.Källa
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Stockholm
försök med-

etanolbussar

StorstockholmsLokaltrafik SL 32har sedan 1990
stycken etanoldrivnzi bussar i trafik i innerstaden.

fråntillverkasEtanolen biprodukter SUlfllITIZIS-enav
Råvaransafabrik i Domsjö i Sverige. ved. Alterna-ärnorra

framställastivt kan etanol jäsning diverse jord-genom av
bruksprodukter.

Etanolbussarna mindre utsläppavsevärtger av
kväveoxider och partiklar, jämfört med dieselbussar.

råvaranKoldioxidutsläppen noll, eftersom äranses vara
förnybar.

Farhå-SL har mycket goda erfarenheter etanoldriften.av
ökat motorslitage har kommit skam. SL önskargorna om

årinföra etanoldrift alla innerstadsbussar 300 tillst I
1998. Etanoldriften dock i dagsläget dyrare dieseldrift.är än

Illustrationfråga.Därför etanoldriftens framtid till sist politiskär en
BIRGITELIASSONStockholms kommunfullmäktige beslöt 1989 plane-att

årringen skall inriktas dieseldrift inomska borta 5att vara
långtoch bensindrift inom 15-20 Men Stockholm har

målet.kvar till förverkliga detatt

BOSSEFoto JOHANSSON
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förändringsarbetelokalt kräverEtt

frånaktiv medverkan alla samhälletien

ch miljömål.att-man enas om gemensamma
detta krävs och nytänkande.För visioner
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sina invandakommunala organisationen har sin tröghet ochD en
måste attityder och besluts-skapa helhetslösningarFörmönster. att

idag inriktadeförändras. planeringKommunernas ärprocesser
måste för multipliersbeslut. ändras till processinriktning solutionDet atten

förvaltnings- och kompetensgränserska kunna utvecklas. Samverkan över
förutsättning för grundläggande förändring.är en en

måste för införafinns huvudutmaningarDet nytän-antas atttre som
förvaltningarnakande och förändringar i de svenska kommunala

hårt sektoriserad. kommunalPlaneringen i svenska kommuner Enär
förvaltning för planering bebyggelse medan andrat.ex.svarar av

infrastrukturfrågorförvaltningar och har för vatten,somvar en ansvar
måsteFrågornaavlopp, trafik, energi och parker. istället ses som

fackområdena finnahelheter, de olika hjälper varandra ochdär att
utveckla svaren.

upprätthållaför den tekniska infrastrukturenKommunernas lösningar att
Såför trafik, avfall, generella och högteknologiska.avlopp, ärm.m.

invånare tillalla kommuner och alla knutnaär typt.ex. samma av
häm-sophanterin och avloppshantering. betyder kommunernaDet attg

frånfrån fastigheter i innerstadensätttar som ensoporna samma
principbonde landet. betyder vidare utvecklat iDet att sammaman

för avfallshantering i Stockholm isystern som
Ystad. tekniska lösningarna förDe upprätt-att
hålla måsteinfrastrukturen till de lo-anpassas

förhållandena och de lokala lösningarnakala
utvecklas för utnyttja de samordningsvinsteratt

kan göras.som
besluts- ochAktörerna i den kommunala-

förutbestämda ochgenomförandeprocessen är
gången hårt styrd ochprofessionella. Besluts är

kommunala förvaltningarna ochknuten till de
frånSuboptimeringar beslutennämnderna. av

svårigheterrespektive förvaltning attger se
frågorna övergripande och i Aktörerna ärstort.
professionella därmed del i kunskaps-och enFimand

handläggningstradition vissoch som ger en
tröghet vid förändringar och införande av ny-

såtänkande. Strukturen behöver förändras att
aktörerna och organisationenengageras av ar-

förtill förutsättningarna hurbetet res-anpassas
frågapektive skall behandlas.

frånerfarenheter femdetta kapitel redovisasI
Örebro, Timråkommuner Ystad, Göteborg,-

Övertorneå. varieraroch kommuner iDessa
storlek, näringslivsstruktur och harm.m. var
och sina speciella miljöproblem. Man haren
också angripa miljöproblemen.valt olika sätt att

70



KRETSLOPP

SJÖSTENOLAFoto

i samverkanYstad stad och land-

MOVIUM.Redanfinansieradeförsöka tillsammans medforskarestads kommun har beslutatYutveckla attsatsa av
förändras.attityder och tänkesättmellan och land och i det arbetet kommerkretslopp stad göra att
för YstadsMålet utveckla strategierår för delstudiernaekologisk kommun 2000. YstadYstad till är atten

årsområde sikt och delsdelsinom respektivemed MOVIUM-sekretariatet arbetedeltar därföri samarbete tre
årutvecklingsprojekt fram till 2000.Lantbruksuniversitetet i Alnarp i ett

inarbetningsfas,avslutats vidtarProjektet Efter delstudiematiteln Stad och land i samverkan.med är att en
attitydema ska inarbetasdelområden förändradeflora och där strategiema och deinriktat fem konkreta vatten,
politiker i kommunen.tjänstemän ochlivsmedel och lokal hos övriga berördafauna, avfall, närproduktion av

Även föreningar ochvia massmedier,allmänheten ska,identifierat förändringarbioenergiproduktion. Man har
bildningsförbund drasochorganisationer, skolor, förskolororganisationen viktig förutden kommunala som enav

pilotprojekt skaKonkretai attitydförändringama.för genomföra bred förändring medsättning kunna Stillatt aven
allmänhet ochuthållig- år delstudie, därinom för varjei riktning kretslopp ochkommunen större ettmot tas press,

få åskåd-politiker kantjänstemän ochkommunenshet. även
delprojekten ningsexempel.kommunala tjänstemännen arbetar iDe
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ÖREBROVISIONENS BETYDELSE
OCH EXEMPLETS MAKT

MILJÖARBETE PÃ
-

FRONTBRED
De svenska kommunernas miljöarbete beståtthar vanligtvis försöki haatt
kontroll föroreningar. Man har jämförtöver med olika gränsvärden. Om
gränsvärdena överskridits har gripit in och krävt rättelse. harMan medman
andra 0rd försökt till föroreningarna hållit tillåtnasig inomattse ramar

Örebroofta efter centralt fastställda normvärden. arbetar istället ett
förebyggande för minska belastningen gåmiljön och försökersätt att
längre centralt fastställda minimikrav.än

Staden med 120 invånare000 och med näringsliv dominerasettca som
service och handel, inledde aktivt miljöarbete i början 1980-ettav mera av

Årtalet. 1981 presenterades första miljövårdsprogramunderlag till förett
två årkommunen; det kommunen.antogssenare av

År 1989 bildades miljödelegation, särskilt under kom-etten organ
munstyrelsen frånmed representation alla centrala kommunala nämnder.
Syftet samordna miljöarbetet, finna och okonven-vägaratt prövavar nya

Ärtionella metoder. 1991 miljödelegationen miljöutskott.ersattes ettav
miljövårdsprogramKommunens årenför slår1990-94 fast samhäl-att

måstelet utifrånbyggas Såekologisk målsätt-grundsyn. här formulerasen
ningen för kommunens miljöarbete i förordet

Målet samhällsutvecklingen måste utgå ifrånär ekologiskatt en
grundsyn, bl innebär resursförbrukning föroreningaroch inteattsom a
får överstiga tål.vad framgångsrikFör miljöpolitik fordrasnaturen en
dock ifrågasättandegrundläggande olika företeelseri samhället.mer av

n Utvecklingsinsatser och samhällsplanering måste målsättningha somrm
bättre resurshushållning. Endast minskad förbrukningOrebro kommuns en genom en av

våramiliövårdsprogram slår fast kan långsiktigt acceptabel utveckling.naturresurseratt en
samhället måste byggas utifrån måsteVi politiska beslut lagar gränsvärden, sätterta om som angerekologisk grundsyn.en avgifter fastslåroch juridiskt någraför måsteexempel. Viatt taansvar -

politiskt besluta kollektiva lösningar trafik-och energisystem,om
avlopps- och avfallshantering. Nämnder och styrelser, fören-vatten-,

måsteingar och företag medverka till energisparande, upphandling av
miljövänliga miljövänliga produktionsmetoder och tillverkningvaror,

miljövänligaav varor.
Det politisk uppgiftär upplysningsarbete ochstor atten genom

opinionsbildning skapa förutsättningar för tillräckligt effektiva sådana
åtgärder.lagar och uppstårandra Om det konflikt mellan vinstintressen

och långsiktigtövergripande samhällsintresse skydda miljönett att
måste det företräde via demokratiskt organiseradsenare ges
samhällsmakt. uppstårOm det konflikt mellan kortsiktiga syssel-

måstesättningsskäl och miljöhänsyn hänsyn till långsiktigtvad naturen
tål företräde. Annars hotas sysselsättningen sikt.ävenges
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E6 Junibackens dagis i centrala
Orebro lör sig barnen hur
kretsloppen sluts. Efter varie
måltid dukar barnen ochav

i hinkar.sorterar matrester
fårBarnen böraturas att utom

dessa till varmkomposten på
ården. näringsrikaDen myllan

kompostenrån används sedan
till barnens trädgårdegen som

grönsaker till deras mål ider.ger

Foto BOSSEJOHANSSON
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PÃDRIVARESOMKOMMUNENBETYDELSEVISIONENS
EXEMPLETS MAKTOCH gåttdå till vägamiljövårdsprogram. harHurSå långt kommunens man

nöjt sig medinteharplan. KommunenfleraArbetet har skett
pådrivare, kravställaregått aktiv rollimyndighetsrollen, utan somen

kommunenmiljödelegationenGenom inrättaoch innovatör. att engav
prioritet.högmiljöarbetet harförvaltningarallatydlig signal till att

ändå ofta finns,då tröghet närförbi denHur kommer somman
Örebroproblemområden Igripa sigförvaltningar skakommunala nyaan

arbetadeFörrrevirgränsema.samarbeteskedde det över mangenom
frågor ochskötte sinaVarje sektionlinjärt inom kommunen.mycket man

arbetsformeruppgifter. Menvarandras prövasig inte ilade att nyagenom
många hinder rivits.har

genomfördesmiljön chans,kampanjen GeexempelEtt är avsomen
minskarlivsstil,förordadeKampanjenförvaltningen.Tekniska somnyen

på miljön.belastningen
hållaAttrubrikermedannonserade rentdagspressenI somman

kemikalier inaturen omhantering försmutsigkanhemma vara en -
elleroch Blektcyklaråker ochbil i onödanDu ärhemmet.oblålçt- uteeller somBlekt

naturen omdetskillnad göringenoblekt. Du känner men-
toalettpapperskvaliteter.

medvetenhethöja örebroamasmedverkat tillKampanjen att omsom
miljöfestavslutades medmiljön,drabbalivsstilen kandenhur enegna

avfall.källsorteratävlade ipolitikerskolbarn ochdärStortorget, att
många ändratfannundersökningcentralbyrån gjordeStatistiska attensom

kampanjen.köpbeteende eftersitt
skariktlinjer.från givna Detutgår radvanligenplaneringFysisk en

för dagvatten.ochför spillvattenförledningsnätfinnas ettrenvatten, ettett
såSå breda skaochenergi och fjärrvärme.förledningarbehövsDet

kvadrat-räknatkrävsparkeringsplatservisst antaloch ett pergatorna vara
Även busshållplatskollektivtrafikavstånd ärtilllägenhetsyta.meter

normerat.
Örebros vändeplanerasskullestadsdel,Ladugårdsängen,När nyaste

Måstefrågorställdeplaneringstänkandet ochnedoch somman upp
Måste planera förplanering;riktlinjer förgivnafölja alla manmansvällaNaturen Måste sopbilarhaså många ledningar;Måste habilar; manallt. maninte

planeringenmedbörjade arbetetUtifrån sådana perspektiv av
Även gåttlanserades intemånga de ideerLadugårdsängen. attsomavom

fysiska plane-tänkande i dendet indär, fördesgenomföra just ett nytt
ringen.

två Påkulturer.mellanbeskrivasskedde kan möteDet ettsomsom
främstplaneradeavloppsstyrd planering. Mandominerade k1970-talet s

förunderlagkravetkapacitet ochutifrån och avloppsnätetsvatten-
många boende förtillräckligt utgöraskulle hastadsdelservice. attEn ny

i ställetharoch butiker. Nulåg- mellanstadieskolaochunderlag för man
hehemil°ön chansGe en medfört allabl.a.harekologiska Detmetodiskt iplanera attbörjat termer.Orebro storaommuns innehålla miljö-skallfortsättningenidetaljplaner upprättassomnågramiliökampani. Hör av

konsekvensbeskrivningar.dagspressannonserna.
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adugårdsängen, utifrånstadsdelen planerats eko-som
Örebro,logiska principer, stod klar till bomässan i

92,Bo 1992. Cirka 950 lägenheter i flerfa-sommaren
miljshus småhusoch byggs drygt 20-talet byggherrarav -
privata, kooperativa och allmännyttiga. Kretsloppstänkandet
kommer till flera nivåer, frånuttryck den kommunala
planeringen i översiktsplanen till det tekniska genomföran-
det platsen och till de olika hushållens levnadssätt i dener
enskilda bostäderna.

De principer väglett kommunens planering föl-ärsom
jande

områdetMan valde för det har samband medatt ett gott-
centrala cykelavstånd,staden. Läget inom drygt kmär l

Ladugårdsänzen,Bo92 från centrum.
Området bådeskall bostäder och arbetsplatser.- rymma
Cirka 500 arbetsplatser bör finnas i stadsdelen.

Glomman
Regnvattnet skall till Ladugârdsängen skall hatas- vara.
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Ladugårdsängen,
Örebrostadsdel iny

dagvatten regnvattenlokalt omhändertagande ge-av
avledning tillinfiltration i marken och dammar. lnom

belastning för recipienten blirstället för att vara en
fångaområdet. fårMarkenidagvattnet uppen resurs

normaltmetaller och andrafosfor, ämnen transpor-som
kvalitet.åar försämrar dessi och hav ochteras ut

harparkeringsytorna i kvarterenGenom minskaatt man0
gårdarna Medmån återerövrat de boende.i viss

dubbelutnyttjande parke-parkeringar i alléerna och av
går bilparkering kunnattillringsplatser har ytan som

parkeringsstandard.till normalminskas 70 procentupp av
gårdar bilarna,Odlingslotter och ersätter görgröna

gårdarnas värde.och ökarmiljön trivsammare
sopbilarnasLadugårdsängen ska be-Sopseparering. I-

själva minskaboende skaoch glesare. Desök bli glesare
såsitt avfall i hög gradoch handavfallsmängden ta om

områdetför byggermöjligt. Avfallsplanen ensom
långtgående källsorteringlösningar medvariation av

Öbos kollektivhusallmännyttigakompostering.och I
maskkompostering. I HSBsinföraplanerar attman

varmkompostering iområde förhar byggtman
entrénkompostbehållare vid tilli särskilda kompostrum

privata fastighetsägamasFinFast, devarje trapphus. I
hjälpsopseparering medgenomförskvarter, av sopsug.

trafikseparering ökar säker-Differentierade medgator-
miljön.och förbättrarheten

sporthall, bad-golfbana,till fritidsanläggningarNärhet-
rekreationsområden Sörbyskogenanläggning och fina

utioch kommade boende kangör naturen utansportaatt
tillgång till bil.haatt

förslagplaneringen förekomden tidigaI även att taett om
planeringstiden dis-avloppsvattnet lokalt. Underhand om

skilda avloppssystem, förkuterades med göraattett system
biogasanläggningWC-vatten tilldet möjligt avledaatt en

få näringsrikt användbartenergi för ochoch utvinna att ett
slam.

grund kostnaderdock högaDessa planer övergavs av
På Ladugårdsängenteknik. kom-skepsis oprövadoch mot

mindre antal lägenheteri prövaattett en nymer man nu
Vattenförbrukningsnålspolande toaletter,slags ärvars

normalt, 0,8 liter spolninglägre änavsevärt mot nor-per
mala

76



sou 199242 KRETSLOPP

LadugårdsöngenPå i Orebro prövas sött bygga och bo.attnya
Stadsdelen, planerats med ekologiska krav, försöker tasom
tillvara traditionella byggstilar samtidigt experimenterarsom man
med modern arkitektur.

BOSSEFoto JOHANSSON

////////////l
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HUSHÃLLNINGRESURSSNÃLHET,BETYDELSEVISIONENS
EXEMPLETS MAKTOCH Örebro. Därför detliten del ärLadugårdsängen baraMen är aven

från befintligautgår denhuvuddragmiljöarbetet i sinanödvändigt att
byggtsde stadsdelarstenstaden ochtätbefolkademiljön, den uppsom

1900-talet.undertidigare
nyckelordbetonashuvudmål för miljöarbetetkommunensI som

medenergihushållning, energiproduktionresurssnålhet, återanvändning,
Försiktigfotosyntes.sol, vind,energikällorflödande samtvatten

tållevande organismerochtill vadoch hänsynkemikalieanvändning natur
grundsyn.ekologiskuttryck förandraär en

naturfrämmandesvårnedbrytbara och ämnengiftiga ochvissaFör
inga utsläppmålet nollutsläpp; dvshari kommuneninnebär detta att man

föroreningshalternahållamålet ökningamabliralls. andraFör ämnen att av jförekommandenaturligtnaturliga halterna. Försmå förhållande till dei
tillkommamålet varje föroreningförblirförorenande ämnen att ner en

lägsta haltunderskrider densäkerhetsmarginalmed visshalt, som gersom
påvisad effekt.negativen

vid källan. Detska angripasockså miljöproblemengrundtankeEn är att
innebär

kalkahellreförsurande änminska utsläppen ämnenska attatt avman-
vattendragen

bullretskärmabullerstömingar hellrebegränsa änska attatt av° man
återvinning.råvaror främjahushålla ochmedskaatt man-

miljöfrågomasmedvetenhetenför höjaarbetet ochhjälp iSom att omen
miljökonsekvensbeskrivningarinfört1991därför sedanbetydelse har man

arbetet.det kommunalai
bekämpnings-det gälltsvåra problemsituationer, närdelI tsom exenMifömyranTidningen ulges av förarbetatförvaltningarflerai har attmedelsrester gemensamtvattnet,enheten påMiliömedicins a samarbetat medmiljödelegationenprojektet hardethitta lösningar. 1Orebro,regionsiukhuset i

arbets-stadsbyggnadskontoret,hälsoskyddsförvaltningen,och miljö- ochi lönerkommunerna
miliöenhet.länsstyrelsens lantbrukets före-ochnäringslivsenhetenlänsstyrelsen,marknadskontoret,

trädare.
samarbetsprojekt med berörda1990initieradeMiljödelegationen ett

buffertzoner längsanläggaförfrån och kommunenlantbruket attparter
nederbördenmedjordpartiklarhindrasbuffertzonerMedvattendragen. att

förorena vattnet.
for-kommunenmiljövårdsprogrammet hardelområde ivarjeUnder
hari kommunenspecificerat vilketåtgärder detalj,imulerat somorgan

redo-dvs konkretuppgifterna,prioriteratgenomförandetför samtansvar
genomförda.åtgärderna skallvisat när vara

Ge-uppföljningsarbetet.miljösatsningdel i kommunens ärviktigEn
i miljöarbetet haransträngningarförvaltningamastiden följahelaattnom

medborgarnasmiljöfrågoma viktiga förvisatkommunstyrelsen äratt
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BOSSEJOHANSSONFoto Orebro kelnör viktigtI erlc
el. finnsDärtransportme efl

väl utbyggt cykelvägnöt och
har inte cykel iman egen
staden, kanså hyraman
stadens gula.

Cykel
det oslagbara milj öaltemativet-

elbilaredan och kollektivtrafik förs fram de gula kommunala cyklarna för 15 kronor dygnet.Mde som en av
miljövänliga alternativen finns det Cykelåkandede mycket braär transportaltemativettsom sett ur

cyklar. resursförbrukningsperspektiv. En nackdel med cyklandetett
Örebro mångaI de cyklisterna påtagligtär inslag olycksrisken tämligenär l Sverigeett är ökar använd-att stor.

Örebro,i stadsbilden. med sina 120 invånare000 ningen cykelhjälmar,är skydd de ofta allvarligamoten av som
stad måttmed svenska målmedvetetharmätt, byggt huvudskadorna.stor Risken för kollisioner med andra trafikanter

fråncykelvägar stadens ytterkanter in kan iseparata utsträckning byggas lågabort till kostnader,mot storcen-
Väl inne i måste cyklisterna med jämförttrum. med de samladecentrum vägnätet.samsas satsasresurser som

Örebrotrafikslag,andra här cyklisterna fredade påäven är tillräckligt kompaktär stad för det skamen atten vara
påkörbanor de stråken.större möjligt cykla i helst i staden. Föregna att stort störresett vart som

Mellan 1976 och 1990 ökade andelen cykelresor till städer borde cyklandet ha möjlighet utvecklas delsatt
Örebro,frånarbetet 25 till 42 i avståndmedan kortare till exempel inomprocent city eller närförortprocent mellan

bilåkandet till arbetet minskade från 53 till 43 och city, dels i kombination med kollektivaprocent. transporter.
Om skullemän kvinnor, Men inte sällan glöms cykeltrafiken bort de linjernanäranamma samma resvanor som stora

cykelåkandetskulle öka Besökareän kan för drasmera. upp.
övrigt ansluta sig till de cyklandes skara hyraattgenom
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dialog medMiljödelegationen har iframtid.välfärd och kommunensBETYDELSEVISIONENS en
skrift-formuleratochutvärderat deras insatserförvaltningar ävenberördaMAKTEXEMPLETSOCH

granskning har offent-förvaltningarnas arbete. Dennaliga omdömen om
gårtidning tilloch kommunensliggjorts lokalpressen utsomegengenom
haftmiljödelegationenenligtanställda. haralla kommunalt Detta stor

inblandade.vidmakthålla bland allaintressetförbetydelse att
arbetaorganisatoriska förändringar,meddet inte baraMen attär genom

Örebro i miljöarbetet. Manspjutspetsverkatsätt,ett nytt som ensom
lösningar gamlaför hittametoder och idéertekniskasöker även attnya

Örebro byggtkommunfjärrvärmesystemproblem. Det ettuppsom -
miljönfördelar förhafastbränslekraftvärmeverk, baserat storaanses-

sker där effektivförbränningbiobränslen.då eldas med Den ärden kan som
de flestaavancerad teknik kanhjälpkontrollerad och medoch typernaav

nivåer.lågamycketminskas tillutsläppav

1l. I------
u.r7 s.|

efterOrebro har planerats en
strukturplan meds.k. gröna

stadenharfingrar. Detta gett
cstad och land,korridorer mellan -Anmänniskorsåvälkorridorer dör ç2lförflytta sig. Idiur kan 3lm1som |
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bilåkandetSamägd bil minskar

Örebroåtio rhar bilkooperativet VivallaBil i fung- Det har gjorts flera försök bilkooperativN att starta
bilåkandeFöre detta bilägare minskar sitt radi- hållandra i Sverige, i flera fall har svårterat. det varit attmen

gåttkalt sedan de med i kooperativet. mångafinna tillräckligt intresserade för att ettpersoner
Bilkooperativet årVivallaBil bildades 1982 i stads- kooperativ ska kunna bildas. Detta klena intresse kontraste-

Örebro.delen Vivalla i dåTanken främst detgöra starkt till VivallaBils stabilitet och medlemmarnasattvar rar
tillgångmöjligt för människor ha till bil, åren. mångatrogenhet Trots medlemmar haratt utan att attgenom

Även låginkomsttagarebehöva bil. skulle kunnaäga flyttat till andra stadsdelar har de förblivit medlemmar ien
sådana ärenden bil.kräver Kooperativet fickuträtta kooperativet. Det förefaller bilkooperativen harsom ettsom om

viss hjälp igångkomma myndigheter pedagogiskt problem brottas med. fördelaratt Deav som var att som man
intresserade idén. många årSedan koopera-är värderar högt väl haratt tycksnärprova provat systemet,man vara

självgående.tivet helt svåra förmedla till dem inte har det.att provatsom
hushållVivallaBil tjugofemhar medlemmar ochsom

Påfem bilar. några PÖHNERhyr in ytterligareäger CHRISTERFotosommaren man
bilar för efterfrågan.klara den högre VivallaBil hyr iatt
sin dåsina bilar till kommunen dagtid, medlem-tur ut

själva sällan använder dem.marna
Erfarenheterna år gåttunder de tio pekar mot attsom

bilkooperativ kan minska bilresandet totalt idénOmsett.
fåskulle spridning, skulle den kunna bidra tillstor att

minska bilismens miljöbelastning högst avsevärt.
Det billigt köra kooperativets bilar allaär äratt som

tämligen och hög klass. Genom bilarnaatt utnytt-nya av
jas effektivt blir milkostnaden lägre för privatägdaän

lågabilar. denTrots kostnaden kör kooperativets med-
lemmar mindre bil vad vanliga bilägareavsevärt än

såltDe medlemmar sina privata bilar förgör. attsom
i bilåkandemed kooperativet har minskat sitt med änmer

hälften.

kommer sig detta Förutom den samägdaH attur
något krångligarebilen komma denär att - Delad bil dubbel glädje-måste bokas och sånyckeln ska hämtas blir-

såkostnaden för köra bil mycket tydligare för den frånatt De samägda bilarna kräver, till skillnad enskilt ägda
samägda bilen bara betalar för när använ- bilar, bilisten planerar sin i förväg. Desom man man att spontanaresa
der den. Det kostar mellan 185 och 220 kronor dag åt,färderna bilägare sig fåratt kan hänge den kooperativeper som

bil åter.hyra och den ska tankas full innan den lämnas avståbilisten ifrån. Denna skillnad kan delen vara en av
istället sinDen bil blir inteäger sätt förklaringen till det klena intresset för bilkooperativ, samti-som samma varse

kostnaden för varje Bensinen bara liten delutgör digt det anledningarna till kooperativt bil-ärresa. en attsom en av
den verkliga kostnaden för fjärdedelarTre ägande kan minska miljöbelastningen jämfört med enskiltav en resa. av

kostnaderna betalas vid tillfällenandra själva bilresanän ägande. Det har föreslagits kommunerna, del i sinatt som en
och på lån,avskrivning, skatt, besikt-utgörs räntor trafikpolitik skulle medverka till bilkooperativ bildades.av att
ning, försäkring, underhåll, tillbehör, reparationer, övergång frånEn allmän enskilt bilägande till kooperativtga-

däck ägande skulle minskakunna vägtrafiken och därmed beho-rage, osv.
måsteDen sin bil betala de fastaäger kostsammatunga vägbyggen. Dessutom skulle kollektiv-som egen vet av

kostnaderna, väl gjort det blir marginal-när fåtrafiken flera trafikanter. Bilkooperativ skulle kunnamen man upp-
låg.kostnaden kilometer ganska Att biläga förmånerextra särskilda gratis parkering, hjälpper muntras genom

privat på så bilåkande.tillsättuppmuntrar med bokning bilar eller liknande.mera av
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miljövårdsprogrammet kommunens ambi-kommerochenergiplanenlBETYDELSEVISIONENS
åtgärdsförslag förtill uttrycktion attEXEMPLETS MAKTOCH genom

miljöpåverkanminska-

energiförbrukningenminska°

energikällor.flödandeöka användningen av°

kraftvärrneverket.träbränsle ianvändningen andelenöka av°

nåmålet tillmycket högt ställtkraftvärmeverketgällerNär det är att upp-
periodenfastbränslepannan underträbränsle i denminst 50 procent nya

ochsvavel och kvicksilvermindre utsläppfram till 1994. änDet torvavger
atmosfärens koldioxidhalt.ökningheller ingenBOTHUNBERG-FREDRIKHOLM kol. Det avger

målsättningfram.energiplan arbetas En1992 ska ärUnder enen nyHANDI.A energikällor.styrning flödandekonkret mot
målhushållfrån och industrier kommunensavfalldet gäller ärNär en

MILJO hälso-ochavfallsmängden, desssyftar till minskaplanering attsom
utnyttjas optimalt.behandlingsresursernaeffekter tillmiljöstörande attsamtVÄNLIGT avfallet ska betraktasuppnå dettaFör attatt som en resurs.anser man

återvinning källsor-möjligadärförbörKommunen störstasatsa genomFÖRVARDAGSHANDBOKBÄTTREMILJÖENJAannasYADE004UIOKADE sammanlagdaUPPLACAN 1990-94 minska denmål under periodentering. Ett är att
till 50avfall deponerasmängden procent.som

Åtgärderna miljövårdsprogrammetavfallsområdet många. Iär anges
Bland dem kanåtgärder, högprioriterade.1217 är attnoterasvarav

minskakommunala skaengångsmaterial inomanvändningen organav
avfallmiljöfarligtför inlämningkampanjereller upphöra, att genom-av

diffe-bostadsområdena kommunen utrederåterkommande ochiförs att
hushåll företaghushållsavfall ochför stimuleraförrentierad attatttaxaNU TOTALT ,190 OOOEX renhållnings-tagits fram ochavfallsplan haravfallet. samladEnseparera

sopsortering.för stimuleralyckad kampanjgenomförtverket harNATURSKYDDSFÖRENINGIN atten
Örebro genomförti har kommunenmed handelnTillsammans enNaturskyddsföreningens

användningenfokuserathandel, därkampanj för miljövänlig avkonsumenthandbok Handla man
gårmiljön. Kampanjenhushållet belastningviktig och derasmiljövänligt har elat kemiska medel iens

för hushål skampanierroll de med detaljhan-överenskommelseochSvarta listanunder ärnamnet en
Orebro.bedrivits isom i varusorti-miljöfarliga produktermålet andelenmed begränsadeln att

Kampanjenbilvårds-, färg- och byggbranschen.livsmedels-,inommentet
håll i landet.efterföljare andrauppmärksammad och fickmycketblev

kampanj HandlanaturskyddsföreningensSvenskaTillsammans med
bland kommun-ökad medvetenhetdetta medförtmiljövänligt, har en

miljöpåverkan och hur konsu-förenskildesmedborgarna den ansvarom
påverka miljön. Genom det härkansitt val produktermenten avgenom

uppnåtts. Påmiljövinsterrelativtmed detaljhandeln harsamarbetet stora
fjärdedelarprodukter medår miljöskadliminskade antalet treett genomga

Någrainnehållet produkterna.kemiska iändrade dettillverkarnaatt
innehåller farligaockså slutat importera ämnen.harleverantörer varor som

Örebropågår ipraktiska miljöarbete ärexempel detAndra t.exsom
ÖrebrosSvartån,vattenkvaliteten imed förbättra ärarbetet att som

områden längsinföra s.k buffertzoner,medvattentäkt. arbetarDär attman
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vattendrag med begränsningar i markanvändning. sker för-Det VISIONENS BETYDELSEgenom
handlingar med lantbrukare förmåoch markägare för dessa skydda OCH EXEMPLETS MAKTatt att

från läckage näringsämnen främst kväve och fosfor ochvattnet av av
bekämpningsmedel.

ÖrebroEtt initiativ bildandet miljövårdscentrum 1985.är Härannat av
trädgårdsodlingbedrivs giftfri och alternativa odlingsmetoder provas

liksom kompostering. Genom frånstudiebesök daghem och förskolor förs
kunskap ekologiska samband och lagar till de Ekologibussenutom unga.

privat initiativ, kommunens skolbarnär möjlighet kommaett gett attsom
i för plats kretsloppets teori.läraut naturen att

ocksåKommunen har sedan samråd1985 regelbundna med alla miljö-
naturföreningaroch naturvårdsråd vari intresserade föreningarettgenom

ingår. Här diskuteras olika påverkaplaner och förslag olika kansättsom
kommunens flora och fauna och mångfalden.den biologiska

Avfallssorteringen fyragörs i
huvudfraktioner Batterier,-BATTERIER TIDNINGAR Tidningar, Oförgat glas och

glas.Färgat
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MLUÖPROJEKTVISIONENS BETYDELSE
OCH EXEMPLETS MAKT

GOTE BORG
KATALYSATOREN-

delegation med Miljöprojekt1987 regeringen särskildtillsatte namneten
mål för hur miljön iDelegationens planGöteborg. att presentera envar

år. Traditionellt harförbättras väsentligt inom tioGöteborg kunde
lagstift-genomförts med stöd lagen eller under hotmiljöinsatser om nyav

valde strategi för sitt arbetening. Miljöprojekt Göteborg en ny
MILJÖPROJEKTGÖTEBORG

Låt från ställningskriget myndigheter ochbort Omkommaoss
såindustrin fiender, detmiljöorganisationer fortsätter betrakta ärsom

svårigheterna,svårt uppnå några sök iställetresultat. Se inte bara tillatt
låt lösafinns möjligheter. Vi har problem,efter samarbete där det ett oss

det tillsammans

problemområden -trafiken,Miljöprojekt Göteborg definierade viktigatre
från raffinaderier och använd-oljehantering ochutsläppen kolvätenav

kemikalier i samhället.ningen av
från industrin i sambandinte längre utsläppproblemenDe ärstörsta

produkterna. Mängdensjälva produktionen ochmed produktionen utan
100går uppskattatsmed produkterna harmiljöstörande ämnen varasom

Miljöproblemgånger i tillverkningsindustrin.utsläppenstörre än som
reningsteknik.sofistikeradkemikalier inte alltmerorsakas lösesETT RENAREFOR genom enav

måste kretsloppstänkande, byggtangripas ekologisktKällan ett-HISINGEN återanvändande måste tillämpas.resursutnyttjande och
för i Göteborg ochverkade katalysator miljöarbetetMiljöprojektet somSSM

gickrad andra företag. Maninleddes med Volvo, liksom medsamarbete en
Miljöprojekt Göteborg för utarbetadeslista med miljöfarliga ochett igenom ämnen gemensamten-

frånHisingen, slutrapportrenare medskulle undvikas ellerhandlingsplaner för hur dessa ersättasämnen
delegationen. tillver-Arbetsmodellen med direkta kontakter medmindre miljöfarliga.

landetsgoda resultat. Som exempel kankarna störstanämnas attgav
miljöanpassadetextilier producerar helttillverkare tvättmedel för nu nya,av

fåmål kadmium, kvicksilver,har borttvättmedel, och Volvo attatt som
från tillverkningsprocessen och produkterna.asbest och krom

rederierna Stena Line,och deGöteborg hamnstad större ärär etten av
både lasttrafik. Stenafarty ochfärjetrafik och interkontinentalmed angörg

åretgånger fem miljoneravgår från 20 dag MerGöteborg änrunt.per -
Danmark och Tyskland.med färjelinjer tilltransporteraspassagerare

ingårprojektmiljöprogram. EttRederiet har utarbetat är attett som
för dieselavgasema.utveckla teknik att renany

minskningLågsvavlig utnyttjas 1989 vilket innebärolja sedan en av
Vidår. kaj används inte längremed 600svaveldioxidutsläppen l ton per

utnyttjas land-elektricitet iställetdieselgeneratorer för alstraatt utan
anslutning.
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Med hamn,sin stora
raffinaderierna och de många
industrierna Göteborgmöter en
rad miliöutmaningar.
Miljöprojekt Göteborg
analyserade del dessaen av
problem och gäller detnu
genomförandet radav en
åtgärder för Göteborgatt ge en
bättre miljö.

ÅHRENFoto PETER
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hand i slutnaavfall och oljespillAvloppsvatten,BETYDELSEVISIONENS tas processer.om
medfört antaletvilketKemikaliehanteringen ombord har överEXEMPLETS MAKTOCH attsetts

från allti-till 10. Produktsortimentetminskat 156kemiska produkter har
plastpåsarna till ifrån i taxfreeshopen pappersservetterna restaurangerna

miljöhänsyn.har valts med

MAKTKONSUMENTERNA HAR

Även miljövårdsarbete fått inriktning. Miljö-harkommunens eget en ny
olika produk-och konsumtionenförbundna med produkternaproblem av
måstefas. angripamiljöarbetet i Manbetydelse. Därmedi ärväxerton terår en ny

från produk-bara utsläppenmiljöproblemen istället förkällan till att rena
tionen.

med informationflera miljökampanjerstad har drivitGöteborgs större
informeradedu lärförsta dessa Levtill alla medborgare. Den80 somav --

förpåverkar den enskilde kanmiljön och vadhur kemikalier göraomom
Råden returflaskorenkla-väljresursslöseri och giftspridning.minskaatt var

skulletoalettpapper Allaengångsförpackningar, köp oblektistället för etc.60
för källsor-råden uppoffringar. kampanjalltför Enkunna följa storautan
miljöfarligtbatterier ochinsamling glas,tering och separat papper,av

också antalbyggts medverksamhet haravfall drivs intensivt. En ettupp40
bostadsområden. miljöbilenVidbestämda dagar finns imiljöbilar som

målarburkarfrånavfall överblivnahushållen allt miljöfarligtkan lämna -
kemikalier.till lysrör och

20 utgivenhushåll miljökatalog,nåddes i Göteborg1990 allaAr avav en
villmiljömedvetna ochflesta Göteborgarekommunen. De är vara

innehåller rådKatalogeninte hur skallmiljövänliga alla göra.vetl manmen-- . .
beprövadeofta med hjälpstarka kemikalier,kanhur rent utan avom man1988 1989 19901986 1987

rengöringsmedelockså lång ochfinns radmetoder. Där tvätt-namnen
användaInsamlingen väckte uppseende, bl.a.av miljöval. Miljökatalogenbrautgör angrepssomhar framgångsrik.batterier varit miljömedvetna.det gjorde folkhårt kemikalieindustrinden menav -

två följermed projekthar fortsattGöteborgs kommun synsättet attsom
miljömedvetenKemikaliesvepet ochvid källanangripa miljöproblemet -

från visarbåde Sverige och andra länderErfarenheterupphandling. att
Konsumentinformationtillverkarna.har maktkonsumenterna överstoren

nåmiljöpåverkan resultat. Ettolika produkters sättär sätt annatett attom
med hjälp lagen.är av

KEMIKALIESVEPET

utgår från övergri-kretsloppstänkandet. DetKemikaliesvepetKampanjen
miljöfarliga kemikaliermålet kraftigt användningenminskapande är att av

Göteborg.i
tillverkarden importerar,kemiska produkterLagen säger att somom

också skadarför den intekemisk produkteller använder attansvararen
företagenupgift tillmiljö. Myndigheternasmänniskor eller är att taratt se
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detta för sina produkter. verkligheten fungerar inte finnsI detta. Det VISIONENS BETYDELSEansvar
många företag använder farliga kemikalier butikshyllornaoch OCH EXEMPLETS MAKTsom
saknas det inte miljöfarliga produkter.

innefattar också tvåLagen utbytesregeln. innebär likvär-Denna att av
diga produkter skall den minst miljöfarliga Utbytesregelnanvändas.

föranvänds snabbare minska miljöfarligaanvändningen kemikalieratt av
i Göteborg.

många mångaKemikaliesvepet arbetar fronter och med olika medel.
hushållenInformation till minska användningen vissaär väg atten av

kemikalier. fortsätterDär projektet i anda du lär-Levsamma som som
kampanjen Miljökatalogen.och

viktigareMen kanske det direkta samarbete Kemikaliesvepetär som

mgkg substanstorr

Kadmiuminnehållet i
avloppsslammet har reducerats
kraftigt bI.a. följdsom en av en
rad kampanjer.1976 78 79 80 81 82 83 84 85 8677

inlett med tillverkarna, handeln och de förbrukarna.större
Ett de konkreta projekt inlett gäller biltvättmedel. I Göteborgav man

årligenförbrukas innehåller300 000 liter koncentrerat biltvättmedel som
lösningsmedel, tensider och komplexbildare. de lösnings-Ettaromater, av

årligamedel används lacknafta. förbrukningDen biltvättmedelärsom av
påutsläpp l00 lacknafta till luften.ett tonger

Kemikaliesvepet har tagit fram kravspecifikation miljövänligtetten
ingåendebiltvättmedel. innebär i korthet ingaDet de kemikaliernaatt av

får miljöfarliga, dvs. vissa krav giftighet, nedbrytbarhet ochvara
bioackumulation måste får innehållauppfyllas. högstDe 5 lös-procent
ningsmedel och högst 5 tensider. Flera tillverkare har tagit framprocent nu

biltvättmedel. beståndsdelIstället för lacknafta verksam användsnya som
mikroemulsioner baserade paraffin eller rapsolja.

Kemikaliesvepet inletthar samarbete med biltvättama och de flestaett
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BETYDELSEVISIONENS biltvättmedlen.de miljögodkända Kommunenskommer att testa nya
OCH EXEMPLETS MAKT från kontrollerar tvättresultatet.utsläppen biltvättarna ochpersonal mäter

På gripit sig problemetliknande har Kemikaliesvepet medsätt an
från trafiken. dieseldrivna trafikenluftföroreningar den dieseldrivna Den

trafik förorenar luften iidag problemet och dendetär meststora som
Göteborg.

dieselbränslena isvenska miljömyndighetema har delat inDe tre
faller användandetEftersom diesel kemisk produkt,miljöklasser. är en

Alltså måstekemiska produkter utbytesregeln. allaunder Lagen somom
övergå från dieselbränslet,till det miljösynpunkt bästaanvänder diesel

bådeansåg från Kemikaliesvepet tillKemikaliesvepet. Uppmaningen
övergårförvaltningar och privata företag resultat. Alltflerkommunala gav

miljöanpassade dieselbränslet.till det mernu

SOM KONSUMENTKOMMUNEN

lär. Göteborgs kommun konsumentgäller levaDet är storatt som man en
miljarderupphandling mellan 1-2olika produkter och har totalav en

därår. 80-talen fattades antal beslutRedan under 1970- ochkronor ettper
Några exempel dessa beslutmiljöanspekten avgörande. är attvar

fålågsvavlig vid energiframställningolja skulle användasendast-

försedda katalysa-bensinfordon inköps skulle medsamtliga som vara-
icke-metallic-innan blev lag i Sverige 1989dvs. detta samttorer vara

färgade

för fordonblyfri bensin och lättdiesel skulle användas kommunens-

År förkommunfullmäktige handlingsprogram1990 Göteborgs ettantog
idärmed den första kommunmiljömedveten upphandling. Göteborg var

inköp.miljöaspekten särskild tyngd i samtligalandet beslutade ge ensom
ochbetydelse i miljöprocessen kan inte underskattasKonsumentledets

påverkakan direkt producenterGöteborg konsument. Manär att tastoren
miljövänliga produkter. helhetsgrepp medfram Kommunen tog ettmer

frånmiljöpåverkan måste hela perpektivetbeaktaproduktsattsynen en
råvara avfall. innebärtill Detta att

omloppstid skall upphovvid tillverkning och under sinprodukterna ge-
så frånmiljöskador möjligt, beaktar helatill lite när processensom man

konsumtion till slutlig destruktiontillverkning,

för konsumentemaanvändarnaskall inte skadligaprodukterna vara-
arbetsmiljöaspekten

avfall biologiskt nedbrytbara ellerprodukterna skall helst vara° som
återanvändaskunna

påbåde vid tillverkning och användande byggaprodukterna skall-
resurssnålhet råvaror och energiav
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tonår VISIONENS BETYDELSE
OCH EXEMPLETS MAKTT

10000 ç.1

8000

Svoveldioxid

6000 Kvöveoxü

4000

2000

Svaveldioxid och kvöveoxid från
fiörrvörmeverkGöteborgs har

reducerats följd olikao som en av
reningsårgörder.1978 1984 1988 1990

Avsikten med kommunens få igånghandlingsplan kreativtär att ett
miljötänkande hos producenter och leverantörer och själv byggaatt upp en
kompetens för kunna välja de minst miljöskador.att varor som ger

fåFör bättre beslutsunderlag i samband med inköp kräveratt ett
frånkommunen miljövarudeklaration företag.alla deklarationenIen

måste innehållleverantör bl.a. redogöra för vissa riskkemikalier, typen av
förpackningar, distribution etc.av
Göteborgs kommun har dessutom fattat rad delbeslut produk-atten om

innehåller vissa riskkemikalier inte skall köpas in. Hit hörter t.ex.som
innehållerprodukter freon eller där freon används vid tillverkningen,som

produkter med l-trikloretanl vanligt lösningsmedel finns iett som en-,mängd olika produkter. Trikloretan bryter bl.a. det skyddandener
ozonskiktet.

ocksåharKommunen bestämt inte köpa in möbler och byggmaterialatt
tropiska regnskogsträd, inte kan visa materialet kommerattav om man

från uthålligt skogsbruk.ett
fåttmiljömedvetenhet har fäste bådeEn i Göteborg hos industrin,ny

biltvättaren, lastbilschauffören och konsumenten och ökande insikten-
den enskilde har för förbättra miljön. arbetet förIatt ett attom ansvar en

uthållig såvälutveckling i Göteborg behöver alla industriernadelta, som
invånarna.
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TIMRÅVISIONENS BETYDELSE
OCH EXEMPLETS MAKT

GAMLASANERAR-

INDUSTRIOMRADEN

Timrå invånare19.000 och ligger i Sverigekommun medär ca norraen
Östersjökusten. TimråRegionen kring idag Sverigeslängs med är ett av

områden. Stora skogar, flottleder och godaindustraliserademest
hamnförhållanden viktigaste förutsättningarna för regionens indu-devar

lång historisk tradition.strialisering. Industrialiseringen i regionen har en
vattensågar vid mindre vattendragenRedan 1500-talet fanns det de en

bit in i landet.
Timråbor tillhör industrin,generationer har sig vid kustenFyra vant att

fått förorenade.och regionen har rykte sig Sverigesatt mestenom vara av
Timråallvarliga miljöproblemen ikomma tillrätta med deFör att

regeringennärliggande kommunen Sundsvall, tillsattekommun och den
Sundsvall-Timrå. fick i1989 delegation Miljöprojekt Delegationenen -

föreslå tioårigtkartlägga miljösituationen i regionen ochuppdrag ettatt
åtgärdsprogram. industri-Delegationen bestod lokala politiker ochav

delområden.företrädare särskilda för olikaoch experter
gamlai delegationens arbete kartlägga riskerna medEtt attmoment var

Påindustriområden bedrivits.miljöfarlig verksamhet bedrivs eller hardär
också miljöfarligt avfall.flera dessa platser finns gamla deponierav av

industriområde riskbedömningvarje har det gjortsFör inventerat en
hälsoriskersyftar identifiera och värdera de miljö- ochtill att somsom

finns kvar.
plats, kunskapRiskbedömningarna grundar sig inventeringar om

dokumentindustriella olika farlighet, historiskaämnens m.m.processer,

i utredningenrisker har bedömtsDe ärbnni-rimraMil|prekt som
påver-rekommendationer i förgiftningar,sina Kemiska risker frät- och brännskador, cancer,- somgav

tillRent 2000.rapporten fosterskadorkan arvsmassan, m.m.
skred.Geologiskageotekniska risker erosion ochsom ras,-

övergivna ochAndra fysiska risker olycksrisker grund av° som
områdena.maskiner och avfall iförfallna byggnader, kajer,

kajer,inventeringen visar fysiska risker murknaResultatet attav som
områden.pålning, förfallna hus och diverse skrot finns i samtligarester av

eliminera. kemiska riskerna betydligtrisker relativt lätta DeDessa ärär att
åtgärda. områdensvårare där det funnits ochbedöma och Det äratt massa-

fått dekemiska och mekaniska industrier harpappersindustrier samt som
högsta riskklassificeringarna.

områdena krävs olika former efterbe-deFör värst utsattaatt avsanera
åtgärdersamlande allahandling. Efterbehandling är ett somnamn

spåren tidigare markanvänd-vidtas för begränsa eller undanröjaatt av en
då kvarvarande miljöstörningama harning. till den effekt deMan somser
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gamla industriepokens dödDen
symboliserad röngningenavsuiiilfabrikens

kokeriet vid iav
Fagervik. väntarNu
uppröiningen

SUNDSVALLSTIDNINGFoto

Ostrandsfabriken fördigbyggd
under 1980-talet ör ennu av
världens modernaste
massafabriker. Avancerad
teknik lö energiåtgångger re
och bättre mi iö.
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FÖR MIUÖRISKERKLASSIFICERINGSSYSTEMBETYDELSEVISIONENS
förutveckladesSundsvalI-TimråproiektetInom ett systemEXEMPLETS MAKTOCH

klassificering miliörisker.av

RekommendationerKlass Risknivå

riskerna detalj.Undersöka och analmycket hög il seraellerElterbehandlings- skyddsåtgärder behövs
den framtida markanvändningen.troligen oavsett

Åtgärder kan behövasUndersöka områdethög2 noggrant.
förändrad markanvändning.speciellt vid

TroligenUndersöka och bedöma riskerna.mellannivå3 örSUNDSVALLSTIDNINGFoto
omfattande nödvändiga.åtgärder inte

enkelUtilrön vad känt behövs endastlåg4 ör ensom nu
skyddsåtgärderundersökning och inga

får inte upphov tillEfterbehandlingen i sigmänniska och miljö. ge nya
låtaMånga gånger förorening-kan det lämpligastmiljöproblem. attvara

spridningen.in dem för begränsa Ettligga kvar och kapsla annatattarna
området lämpligt för andramarkanvändningtill vilken ärsätt är att urse

Dåefterbehandlingsåtgärder räcker oftastkrävs.aspekter och vidta de som
pålning ochdå schaktning,eftersom det oftast krävsinte inkapsling

sådan måste exploa-efterbehandling betraktasfyllning. Delar somav
teringskostnader.

kan bli aktuellaOlika metoder ärsom
ochschaktningexempelvis förbudbegränsa markanvändningen, mot°

bebyggande

jordmassorbort förorenadeta-
såinkapsling utläckageövertäckning ochskärma att avgenom° av

miljöfarliga ämnen stoppas
föro-dekontaminering, för oskadliggöraeller avgifta, s.k. attsanera-

reningarna.

2000RENT TILLstädningen efterbörarNu
örsyndelser. Strändergamla då framtida problemundvikerHur manoch gamla industritomter uppstår.till det aldrigproblem givetvislösaBästa ärsättet att attatt ett seförbehöver städas attupp från tillPåståendet innebär, gravensjälvklart, detär att man vagganmenförundanröja risker allmän-

så lite miljöstörandemåste produktion och produkttill ärattheten. somse
lösningsmedelhanteringen tungmetaller,möjligt. Om minskar avman

också efterbe-och därmed behovetminskar miljöstömingama avm.m.
handling.

Tirnrå-Sundsvallsregionen önskvärd tydlighetvisar medHistorien om
ha blickatför evigt. 1950-talet skulleingen verksamhet Denäratt som

Östersjöns med bl.a.mynning vid strandälven Ljungansöver tre storaut
år,påstått skulleöde och 20massafabriker och det skulle tystatt vara om

blivit trodd.knappast ha
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deEtt problemen vid riskbedömningama har varit informa-stora VISIONENS BETYDELSEattav
tionen tidigare verksamheter dålig.mycket Om i efterhandär OCH EXEMPLETS MAKTom vetman

farliga har hanterats kan den måsteämnen undersökasytavar som
begränsas. ocksåDet har visat sig dokumentation ledningar,att av
sedimenteringsbassänger nödvändig för i efterhandär kunnaattm.m.
säkert bedöma miljöriskema.

Miljödelegationens resultat rapporterades i december 1990 i allmänen
miljöplan för tvåde kommunerna, tillRent 2000. Planen olikatar upp
förslag för till högre ambitionsnivå och högre standard iatt uppmuntra
miljöarbetet. Planen bred, omfattande på miljön i kommunerna.ger en syn

Delegationen bedömde de insatserna behövde inomstörsta görasatt
områdenföljande

Rensa bland gamla synder. Till syndema hör industriemas pårester- upp
Sundsvallsbuktens bottnar och stränder och höga halter miljögifternaav
kvicksilver och cesium i insjöfisk.

Minska frånstörningarna trafiken grund och buller.- av avgaser
Minska avfallsmängder och utsläpp till luft frånoch de- vatten stora
processindustriema och kommunala anläggningarna.

Värna skogs- och jordbrukslandskapen och deras och djurliv.växt-- om
Öka kunskapen och medvetenheten miljöfrågorna.° om

ansågDelegationen huvudansvaret för miljömålende uppställdaatt att
uppnåsskall åvilar i första hand den kommunala politiska ledningen,

företagsledningarna vid de fyra företagen inom kommunenstörsta och
vad gäller destaten transportnäten.stora

lyckasFör genomföra alla förslag tagits fram inom Miljöproj ektetatt som
behövs medverkan alla. Kommunernas nämnder förvaltningaroch harav

nyckelroll i det fortsatta arbetet. Flera statliga verk haren ett stort ansvar
för Milj mål skall nås.kunna bådeInsatser nödvändiga vidatt är

småoch företag.stora
Ideella organisationer ocksåkan bidra med upplysning och utbildning.

Kommuninvånarna kan bidra sina levnads- och köpvanorattgenom anpassa
till vad miljön kräver.

Miljödelegationens plan kan inledningen tioårigtill stafett.ses som en
innehållerDen mängd stafettpinnar överlämnas till olika iparteren som

och utanför regionen. följaFör föreslåsarbetet kommunenatt attupp
årliga miljöbokslutupprättar där utvecklingen redovisas för kommun-

medborgare, politiker och företag.
ansågDelegationen också miljöplanen kan förgrundatt ettvara

samhällskontrakt Timråi överenskommelse där i regionenparternaen-
pekas förklarar sig beredda arbeta för det måletut, att gemensamma

Timrå kommun det samarbete, kommer till iuttryck kontrak-anser som
undertecknats kommunerna, industrin och kommunmedborgama,tet som av

det viktigaste kommit Miljöprojektet Sundsvall-Timrå.utvara som av
Målet lösa miljöproblemen årär i regionen före 2000.att

93



199242souKRETsLoPP

OOO

RToovE RN E A
FOR ENSTARTEN-

EKOKOMMUNRORELSE

finska kom-1980 i Norden denlanseradesEkokommunbegreppet genom
denår i1983, introducerades begreppetSuomussalmi. Tre senare,munen

Övertorneå. några årtvå kommuner undersvenska kommunen Dessa var
i Norden.de enda ekokommunerna

typiska gles-likartad i bägge kommunerna. DeBakgrunden ärvar
Utflyttningsvågen 1960- ochunderi nordligt klimat.bygdskommuner ett

hårt bygdema.slagit i de bägge1970-talet hade
perspektiv hög. Inom kommunernai nationelltArbetslösheten ettvar
så vuxit snabbtcentralorternaomstrukturering sketthade inre atten

befannkommunernakraftigt. I bäggesamtidigt byarna utarmats mansom
traditionellaallehandasituation, därsig i mycket prövatutsatt manen
kanske kanutvecklingen.lyckas vända Dettaangreppssätt, utan attmen

KRAFT okon-frestadesjust i dessa kommunerförklara varför prövaatt nyaman
ventionella metoder.

Övertorneå åren projekt1983-85 i nationelltdeltog underkommun ett
utveck-projektför dettaoch framtiden. Inomkallat Kommunerna ramen

utvecklingsstrategi för kom-ekokommuntanken samlandelades som en
munen.

intehittillsutvecklingsarbete harNågon kommunensutvärdering av
ÖVERTORNEÃ står ändå befinner sig iklart kommunengjorts, det ettatt gynnsam-men

fått Hundratalshar liv.gjorde 1983. Bygdenläge än nytt nyamanmare nuIluc rön rönuinlucsuvn.uvu.u notor
småföretag. Denmånga nystartadearbetstillfällen har skapats bl.a. genom

ekoby har byggts ochvuxit starkt.altemativodlingen har Ens.k. ett
Vöxtkraft polcirkeln upplevertornedalska kulturenetablerats. Den renässans,hälsohem haromnorr en

självförtroende lokal självtillit.ochinnebär ökatmed allt vad det av
positivarebetydligtpessimismen förbytts tillharSammantaget ett

diskuteras,naturligtvisoch verkan kansamhällsklimat. Vad orsakärsom
samlandebetydelsehar haftekokommunbegreppet stor somenmen

utvecklingskraft för kommunen.
varaktiga syssel-ambitionen skapai hög gradDet att nyavar

Övertorneå.ekokommunsatsningen imotivet tillsättningstillfällen som var
invånare i hög gradoförstörd kommunenshade relativtMan natur, somen

näringarfortfarande starkaskogsbrukberoende Dels jord- ochvarav.var
från. och imånga försörjning Delsfick sin direkta är naturenvarsom

Övertorneå tillskottmånga iskafferi utnyttjar extraettett somsom
exempel verksamheterbärplockningförsörjningen. Jakt, fiske och är

invånares försörjningsför-mångamycket förfortfarande betydersom
således närheten tillmåga. stark, därs.k. informella sektornDen är naturen

också hela livsstilen.präglar
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Foto EIVONCARLSON

orördaDen Torneölven lockar
turisterna både dör den flyter-
stilla vid Hedenöset och där
forsarna bjuder in till
kanotslalom.
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den lokalaifrån fina miljön,denutgickekokommunkonceptetIBETYDELSEVISIONENS man
basdenlokala livsstilendennäringslivsstrukturen ochEXEMPLETS MAKTOCH somsom

på. samspel medGenomutvecklingstrategin skulle byggas naturenett
skapas.arbetstillfällenaskulle även

ekologi, kornförkortningtill börja medPrefixet eko, att avvar ensom
uttrycks idetockså stå ekonomi. Ellerförstadiumtidigt attett som

Övertorneå från 1986iStiftelsen Ekotopenhandlingsprogrammet

således iförenasskaekologisk balansutveckling ochEkonomisk en
dravi det bästautvecklingsstrategi. Detta sättetäroch atttrorsamma

byg-utvecklingåstadkommaochfördelarkommunens avnytta enav
den.

LIKASINNADEMELLANSAMARBETE
Övertorneå ekokommunkonceptutvecklakringinletts iarbeteDet att ettsomFÖLJANDE KOMMUNERFEMTON förbildatsnätverk harlandet. Ettfått andra delarefterföljare ihar av

DELTÅR | deltarfemtontal kommunerdärprojekt Ekokommuner ett-EKOKOMMUNPROJEKTET
kanekokommunprojektetfrån medhittillsarbetetErfarenheterna sam-

punkteri följandemanfattasAntal inv.Kommun
Hällefors 9 500 frigörvisionövergripandesamlandeEkokommunbegreppet som-

5008Kungsör hållalla drarGenomutvecklingskrafter i kommunerna. att samma
Lindesberg 00025 utvecklingsarbetet.underlättas
Ljusnarsberg 5006 ekokommunema,likasinnade kommunerSamarbetet mellan som-

50010Nora mellan kommu-erfarenhetsspridningochkunskaps-fruktbaröppnar en
mycketNynäshamn hastrukturellt kan000 och21 geografiskt, kulturelltdetrots attnerna,

också upplevabörjarEkokommunernaolika karaktär. att gemen-man3007Orsa
natio-påverka samhällsutvecklingenkanmaktfaktorutgörsamt somenSmedjebacken 13 300

nellt.Sala 00021
isektorsuppdelningentraditionelladenEkokommunkonceptet bryterSorse|e 0004 -

problem.strukturellaangripakanmedför lättaresamhället, och att man20 000Tierp Å helhetsprojektfinansieringslösningarförsvårassidanandra attav18 500Timrå sektorsorganensnågon samhälleligadeindetta inte avpassarsom18 000Tranås bord.
Uppsala kommun- projektets möjlighe-underifrån°-perspektiv har underlättatProjektets°delsnämnden

Med tanke kommuner-deltagande kommunerna.förankras i deter attAlmunge-Knutby 00016 organisationssätt,varit nödvändigthar detförutsättningarolika attnas
Övertorneå 0006 uppifrån°-direktiv.frånfrittstrategival kunnatprioriteringar och göras

rådgivning,ochutbildningmed ärerfarenhetsutbyte,Ett gemensamt°
möjligamedmåste utformasframtiden, störstaviktigt iäven men

aktuella behov.kommunernasflexibilitet för att passa
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VISIONENS BETYDELSE
OCH EXEMPLETS MAKT

Grönsaksodling norr om
polcirkeln med minimal-
användning konst ödningav
och bekömpningsme el.

EIVON CARLSONFoto
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måstehållbar livskvalitetenpå Stadsutveckling innebär att

Kravenen
uppnås världsordning därbara iförbättras för alla. Det kan en

urbanise-snabbaavskaffats. Med dagensfattigdomen i världen har
slumvärldsbefolkning i städernassnabbt ökandering i världen bor en

hörförhållanden. stadsfömyelseMiljö, utveckling ochunder oacceptabla
därför ihop.nära

sig dessa ligger iperspektiv dagens städerekologisktI ärett vare-
hållbara.långsiktigtinte FörSverige eller i andra delar världen attav -

städer. Föruppnå hållbar därför förändringar i världens allavärld krävsen
alladetta har ett gemensamt ansvar.

ochnytänkande -teknisktbehandlar antal exempelbokDenna ett
våra medstadsproblem. Andra länderför lösa delorganisatoriskt- att en av

förutsättningar ioch med andraoch historisk bagrundkulturellannan
sak bör dockmåste hitta sina lösningar. Menövrigt självklart varaenegna

efterstadslösningar sökandetefterför allt sökande nyagemensam -
så långt någonsin kretslopp.möjligt sluterlösningar det är naturenssom

för utveck-efter lösningar städernasdetta sökandeI nyagemensamma
Globalt ochsamarbetet betydande roll.ling spelar det internationella en

samarbetsprojekterfarenheter liksom konkretaregionalt utbyte ärav
nödvändiga

.

REGIONALT SAMARBETE
EUROPAI

förinomarrangeradesVid work-shop seminariumett ramensomen
Örebro 1992,3 6 majfor ECE, iEconomic Commission Europe, -

seminariethållbar Vidför stadsutveckling.diskuterades strategier en
från de baltiska länderna.15 länder, bl.a.deltog 50-talett experter

från EG-kommissionen, OECD och FNsdeltogDessutom representanter
bebyggelsefrågor UNCHSHABITAT.kommitté för

olikaerfarenheter och diskutera hurseminariet utbytaSyftet med attvar
hållbar riktning.utveckla städerna ikan medverka föraktörer att en

ämnesområden avslutandefyra ochDiskussionen fördes inom gemen-en
planminister Görel ThurdinSveriges mark- ochdiskussion med somsam

ordförande.

för arbetsgruppernaTeman var

principer.ekologiskaStadsstruktur baseradTema 1
. och säkert byggande.miljöanpassat,EttTema sunt

på mellan boende ochhållbart samarbeteboende baseratTema Ett
förvaltare.

boendeplanering, byggande ochKvinnors deltagande i vägTema en-
hållbarhetmot

hållbarhet olikaåstadkomma ökad krävs radutvecklingFör motatt enen
nivån,såväl den nationellaåtgärder den lokalariktade motmot som

måstenivån. åtgärder bygga antalAlla dessaregionala och globala ett
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principer vilka allmänt accepterade Foto BOSSEJOHANSSONsamhälleligaär ochsom normer
ocksådärmed vägledande det gäller utforma konkreta styrmedel.när att Ordförandebjld från ECE-

Vid seminariet diskuterades sådanaantal vägledande principer börett seminariet i Orebro, med slottet isom
vägledande vid utformning bakgrunden.strategier för hållbar Från vänster tillstadsutveckling.vara av en

höger Sirkka Hautoiörvi ECE,viktigasteDe dessa principer följandeav angavs vara Douglas Kanada, GörelStewart
Thurdin Sverige, QuerrienAnneTillgång till god miljö mänsklig rättighet bör omfatta allaär- en en som Frankrike, Lisbeth Falli samhället. och NicholasSverige Hanley

Alla i samhället bör ha till information och möjlighet delta irätt EG.att- ges
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FÖR beslutsfattandet demokratiska villkor. Kvinnornas deltagande börDA GS HANDLING
uppmärksammas och stärkas.NU-

åtgärder såBeslut och genomförande de berördabör näratas som° av
möjligt- s.k. subsidiaritetsprincipen.den

Kretsloppsprincipen gäller användningenbör vägledande detnär- vara
våra och all användning dessa bör ske inomnaturresurser ramenav av

tål.för människorvad och natur
Förorenaren bör alltid betalningsansvarig.- vara

råda frånSubstitutionsprincipen bör dvs. miljösynpunkt bättrenär° en-
produkt finns tillgänglig ska den befintlig produkt.sämreersätta en

förebyggande försiktighetsprincipen börDen principen och styra-
miljöarbetet.

På såvälseminariet presenterades rad exempel problem lös-en som
åstadkomma hållbartningar för byggande och boende. Underatt ett

diskussionerna framkom tydligt de olika förutsättningar gäller isom
förolika gäller miljöproblem liksomdagens delar Europa vadav resurser

på.lösa dessaatt
måste iMiljökrav och utvecklingstakt självklart beakta dessa olikheter

förutsättningar. i fokuseras ändra livsstilMedan problemen ärväst att
resurshusshållandei bevara tänkandeproblemen näröst snarast att ett

levnadsbetingelser förbättras. vision framkastadesmänniskors En varsom
form marknadsekonomi.utveckla kretsloppsbaseradatt en ny av

hållbarindelning i fem utveckling presenteradesEn steg motgrov en av
olika följandearbetsgruppema. De stegenen av var

Okunskap. Miljöproblemen okända.Steg 1 är
2 Ointresse. miljöproblemen bryr sig inte.Steg Man vet om men
3 Tekniktro. teknik löser alla miljöproblem.Steg Man tror att ny

hållbarhet.Steg4 Omställningen samhälletMot mot merav en
utvecklingmiljöanpassad har inletts.

hållbarhet.Steg 5 Absolut Naturens kretslopp helt slutna.är

nåtti har femteIngen stad världen det och kanske detännu ärsteget- en
påutopisk vision. visioner konstaterades semina-Men nödvändigaäratt

mångariet. Bristen alltför fall felaktiga bebyggelse-visioner har i skapat
svåramiljöproblemenstrukturer börjar bli tydliga mycketnär är attsom

förändra. fysiska förHär har den planeringen central roll det är genomen
långsiktiga visioner formas föras lokaladen kan och in i densom

beslutsprocessen.
sammanfattning detI ordförandens seminariet konstaterades attav

behövs nytänkande vad gäller boende, byggande och planeringett en
områden.rad olika Den s.k Athen-deklarationen alla planerares bibel

för funktionsuppdelning staden med separeringargumenteratsom en av av
måstebostäder och arbetsplatser exempelvis omvärderas. Brukama av

måste ocksåbostäder dras in i planeringen vadhelt sätt änett annat som
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FÖRidag. En del befolkningen, nämligengörs kvinnorna glöms alltför GSDA HANDLINGstor av
ofta bort i planeringsprocessen. Kvinnor har vardagsperspektiv är NUett som
viktigt ha med sig byggnader och städer planeras byggs.när ochatt

Exempel idéer och lösningar ocksåpresenterades seminariet.nya
allt skerMen det fortfarande inom relativt perspektiv.trots snävamesta

Seminariet visade dock betydelsen former för regionalt utbyteav nya
och nivåer.samarbete alla ifrånAllt globalt och regionalt, till den
nationella nivån.och lokala ocksåMen det visade det inte räckeratt att
fokusera frågornade globala det i verklig handling denärstora -

nivånlokala förändringar sker.som

NÄTVERKGLpBALA
MASTE ETABLERAS

Hittills har miljöpolitiken i mycket präglats uppifrån-perspektiv. Förettav
framtiden behövs underifrån-perspektiv där medborgarna blirettmer av
aktörer istället för enbart åskådare.passiva nivånlokalaDen ochatt vara
dess för kommuner fåroch städer därmed ökad betydelse.organ

nivånBetydelsen den lokala för hållbarmöjliggöra utvecklingattav en
markerades bl.a. vid det internationella kommunförbundets, IULAs, In-
ternational Union of Local Authorities 30e världskongress i Oslo 1991.
Vid detta deklaration miljö, hälsamöte och livsstil. Syftetantogs en om
med denna deklaration stimulera kommuner och städeratt att satsavar

långsiktig hållbaroch utveckling miljö, hälsa och socialatten genom
rättvisa integreras i den ekonomiska utvecklingen.

framhållerIULA-deklarationen särskilt vikten ökat energispa-ettav
rande och energieffektivisering utveckling förnybara energikällorsamt av

skadar hälsa och miljö minimalt. Vidare klimatpåverkanattsom anges
måste åtgärderminskas och vidtas för bevara kulturell och biologiskatt
mångfald. Slutligen betonas alla i samhället bör ha deltarättatt parter att
i påverkarbeslutsfattande miljö, hälsa och social rättvisa i sambandsom
med exploatering och samhällsbyggande.

uppnå hållbarFör Stadsutveckling åtgärderkrävs rad olika ochatt en en
såväldär den nivånlokala den nationella, regionala och globala nivånsom

samverkar. För och nivåerdessa krävs globala nätverkvart atten av
etableras.
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nätverk för lokalaglobaltIULA ett-

internationella kommunförbundet, IULA, ärD ettet LOKALA OCH REGIONALA
förinternationelt kommuner och städer runtorgan

ÅNGELÅGENHETER30 000i världen. Organisationen representerar caom
från länder. Vid IULAs 30elokala 80-talettorgan
i i juni 1991, handlingsplanvärldskongress Oslo, parteri samhället harantogs Garantera alla intresserade rätten atta.

förbättra städernas miljö.för det lokala arbetet med tillfrågade deltaga offentligt besluts-bli liksomatt att att
socialtill miljö, hälsa ochfattande, syftar attsom ge

prioritet i beslut exploatering ochrättvisa högsta om
HANDLINGSPLAN samhällsbyggande-

rättighet ochDet alla lokala och regionala myndighetersär
utvecklingdetaljerade planer för bärkraftiUtarbeta g avskall tillskyldighet prioritera och besluta hur vägaatt man budgetering, investe-Allmiljön och naturresurserna.uppnå Bärkraftig utvecklingför bärkraftig utveckling.att måste fören-ring, policy och administrativa beslut varasocial rättvisa integre-kommer kräva miljö, hälsa ochatt att

liga med dessa planer.utvecklingen. Vi inser framtidensi den ekonomiska attras
miljö förenar lokala och regionala myndighe-gemensamma kraftfullt verk-Etablera, och konsekvent och sättettOdärför vi IULA-kongressens delegateroch attter uppmanar . förespråka införochställa juridiska sanktioner; att manförverkliga följande aktionsplan.

skadestånd.straff reglereffektiva och om

positivaekonomiska incitament ochAnvända nega-GLOBALA
miljöpolitiken.tiva i utövandet av--ANGELAGENHETER

mått på rrliljökvaliteten.Verka för införa lokalaatte.

åtgärderinternationella förStödja nationella OCh Utvecklainfonnationsprogramförattfrämjabärkraftigatta.
effektivt utnyttjande ochförbättra energisparande och till stöd för hälsan.utveckling miljön och systernav

bådeutveckla energikällor för miljär ön hälsofrågor skam framhävasMujtyochgynnsammasom
och den mänskliga hälsan.

tvärsektoriell verksamhet och samarbeta medFrämjagslutVerka för användningen görämnenatt av som nivåeralla förstatliga offentliga myndigheter attupphör.ozonlagret
påverka ökvaliteten.uppnå miljbärkrafti utveckling ochg

internationella ansträngningar förFörena nationella ochc.
minska halterna koldioxid, 00h andra mellan lokala myndigheter, arbets-Inleda samarbeteatt metanaV

atmosfären.växthusgaser orsakar uppvärmning näringslivetarbetstagareorganisationer, ochgivar-ochavsom
så kombineraolika samhällsgrupper för sättattåtgärderinternationella förFörena nationella och att gräsrotsexpertis. organiseraoch Ett sätt attresursersåsomminska utsläppet luftföroreningar kväveoxid,av rådsådant lokala för bärkraftisamarbete inrättaär att gsvaveldioxid tungmetaller.och

utveckling.
åtgärder syftar till bevara kulturell ochStödja attS som

mångfald genetiska bevarabiologisk och samtresurser
områdenbetydelsefulla urskogar och andra viktigaav

biotoper inklusive djurlivet och människorna beborsom
dem.
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aktörer

Minska energikonsumtionen och energisparproanta gram.SPECELLA LOKALA OCH
Etablera och stödja energiprispolitik uppmuntraren somREG|ONÅLÅ ÅTGÅNDEN energisparande, användandet förnybara ochav
miljövänliga energikällor solenergi.t.ex.

Höja medborgarnas medvetande hälsosammaa. om
Anta planer för bådemarkanvändning landet °°n iglivsstilar. riktlinjerAnta underlättar och belönarsom
stadenlsom.syftar bevara hälsosamma naturligahälsosamma va] och dessa tm de Socialtgör mestsom
eehümaneklrga och okoøntronenadÅterhållsamhet StoppaOmêlvnlngaraccepterade. det gäller ohämmadnär
nnvantavWien- SananaplanerSknne gynnalangslktlgakonsumtion skall aktivt i syfte hindrauppmuntras att

for barkraftigutveckling kortsiktigaprinciper snarare anOnödig användning och skadlig invernaturresurserav
ekonomiska fordelar, och behovetmaste styras attavkan naturen
minska energiproduktionen. Skydda och utvidga
grönområdenStärka primärvården i städernadistriktsnivå, garanti för männis-ettintegreratmed attsom en

förvaltningssystern, både korna inte förlorar den känsla för nödvän-där yrkesrnanniskor och lek- ärnaturen som
dig förinom många områden det mentala OCh fysiska välbefinnandet. Dessakan förverkliga förebyg-män

måsteåtgärder riktlinjer koordinerasgande kommunnivå. med den kollektiva
trafikpolitiken, bostadsbyggande, social välfärd och främ-

Utarbeta omfattande strategi för främjande hälsac. en jandeav hälsaav
pågrundad den globala strategin för hälsoskydd årtill

Förstärk2000 kollektivtrafiken generellt särskiltrekommenderad och i städer-WHO Den hälsofrämjandeav
förbättrastrategin effektiviteten och tillgänglighetenbör utveckla ledarskap prirnarhalsovården,for attna, genom

det gäller kollektiva såsomsystematisk trafiktjänster järnvägar,hälsoundervisning för näralla, uppmuntra so
spårvägar,ciala tunnelbana försvåranätverk tillhandahålla och bussar. Motverka ochoch arbetsscheman som

syftar användningen privatbilaritill minska städerna med alla lämpligaarbetslösheten.att av
medel. Inför riktlinjer för bl.a. fysisk planering och trafik-

Förverkliga effektiv återanvändningvattentillförsel, planering främjar Stadsutveckling grundadsom en
och aVloppsVattenreningSprogram- Minska Varrenför- säker och transportinfrastruktur låg efterfråganochren
lustema i samband med tillförsel 0Cl1 vidta vatten- och förflyttningUppmuntra stöd till fots ochtransport
Skwdsårgärder- Skalle OehadmmistrariVa ÖvervägSystem med cykel. införa trafikfria stadsornråden.50m att
utarbetats tillsammans med andra relevanta myndighe-

Skall alla medborgare driekSVatten-rer garantera Garantera medborgarna i städerna levarätten att tryggen
mlljo Stod fomyelse gammal stadsmho Satt attav pa SaMinska avfallet och skapa medvetenhet avfallete. om både fysisk planering, sociala relationer och hälsoaspekter

Minska användningen sådanasom en resurs. av resur- påtillvara betryggande Traditionella arkitek-sätt.tas ettåteranvändnings-anordna källsorterings-,attser genom måstetoniska karakteristika levereras i möjligastörstaoch komposteringspro hushållHjälpa och företaggram. grad. Hyresgäster har deltaga i viktiga besluträtt att somminska sin användning hindraoch den osäkraatt att påverkar husstandarden, estetiska värden, kulturell iden-
hanteringen farliga och föroreningar. Skaffaämnenav titet, etablerade sociala strukturer och mänskliga värden.tillräckligt med uppsamlingsplatser för material som

återanvändas.kan avfallshanteringspolitikAnta en som för återbeskogningAnta trädplantering och ochprogrammaximerar mänsklig hälsa och minimerar skadliga förbättra jordbruksmetoder för ökningenatt stoppa avmiljöeffekter och tillräcklig kontroll deövergaranterar koldioxid i atmosfären.minskade avfallsmängder över grän-transporterassom
serna.
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REDAKTÖRENS
EFTERORD

för utvecklingenspelar avgörande rollstäderoch kommuner ettaven
Miljövårds-handla lokalt.kretsloppstänkande tänk globalt och-

långsiktiga och strategiskaregeringens förberedningen är organsom
påbörjat inriktning vad kanmiljöfrågor projekt medhar därför ett som

förstanivå hållbar utveckling. Somåstadkommas på det gällerlokal när ett
STADFRAMTIDENS på nytänkande, kring vilkaantal exempelvalt framhar vi ta ettsteg att

Vilnhgpuuiiwnnllulullhclhl|nuovana-up- fördjupadefortsätta detta arbete medgjord. Videnna bok är attmannu-ø--øzum-øøbø- mer.noe-vu.. avser
undanröja olika hinderpå förändringar förför behovanalyser attatt se av

utveckling.för positiven

Miljövårdsberedningen samarbete mediinombok har utarbetatsDenna
Från sida har Rolf A Karlson,Kommunförbundet. förbundetsSvenska

för bokenviktigt underlagGrundelius deltagit. EttFladvad och EvaLars
miljö ochMinirapporterKommunförbundets serievarithar omav

i fysisk planering.naturresurser
Grundelius, Janför har Ros-Mari Edström, Evaunderlag bokenSom

bearbetatssedanskrivit olikaLothigius och PerssonBengt rapporter som
rad dokument ochdessutombyggeroch redigerats. Rapporten enUTETrç i .ng-unna

iintervjuer medredovisade projektende samtrapporter personeromKommunförbundets serie av bör särskiltbakgrundsmaterialenkommunexemplen. Bland nämnasmiliö ochminiropporter om de projekt och idéeroch Land, där fleraskriftserie StadMoviums somavfysisk planeringinaturresurser
inspirationskälla ibeskrivna.bok finns Enredovisas i dennaviktigt underlag.har utgjort närmareeH

förockså dilemma idéervarit boken Daggmaskensarbetet har en mer-
lä.kiiféiläf°áåáiixå från tekniska högskolaChalmersexamensarbeteekologisk stad ett-

DILEMMA 91-7032-612-6.ISBN
och idégivarei textredigeringenri4Iii har medverkatH11 14. PerssonBengtLi även1 w som
kapitelöppningarför boken omslag ochillustrering. Illustratörvid bokens

Huvudfotograf harBirgit Eliasson har ritat figurer.varit Maria Udriot.har
teknisk redaktör. FörNilsson har varitvarit Johansson. IngvarBosse

ofECOCYCLES The Basisversionen,den engelskaöversättning av -
91-38-13048-3, LindaISBNUrban Development,Sustainable svarar

Schenck.
Norstedts Tryckeri,Palmbrinkhar utförts DanDesktoparbetet av

också tryckt boken.harsom

bokdennagjort det möjligt produceratack till allaEtt attstort som
tid.mycket kort

Stockholm Maj 1992
dilemmaDoggmaskensBoken

MånssonTommyinspirationskälla.en-
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Foto BOSSEJOHANSSON MånssonTommy vid modeller1
Ladu årdsöngen Orebroiav

sdel dör försöktstaen man-
sluta kretslopp.naturens
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INSEOCHSETIDI

miljöfrågor.råd Bered-iMiljövårdsberedningen regeringensär
arbetsformer tillmiljöfrågor och tillföraska sökaningen nyaav nya

avståndet mellanmedverka till kortaskamiljöarbetet. Den att
utåtrik-ska verkaBeredningenpolitiska beslut.idéer ochforskning,

miljödebatten.stimulerabidra tilloch atttat
miljöarbetetutvecklaberedningenuppgifter förAktuella är att

trafik, utbildningområden ekonomihandel,strategiskainom som
centralt iinternationella miljöarbetetforskning. Det äroch

konferensuppföljningen FNsbl.a.verksamhet,beredningens omav
utveckling.miljö och

tillkretsloppsprojekt syftarsärskildaövårdsberedningensMilj att
framför alltsamhället inomlösningar i tätorter,utveckla transport-

varuområdet.och
seminarier och konferenser,Miljövårdsberedningen anordnar

och iutredningar, SOU,offentligai Statensrapportersamt utger
rapportserie.Miljövårdsberedningens egen

Miljö- ochinomMiljövårdsberedningen kommittéär natur-en
år 1968.inrättadesochresursdepartementet
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