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Projektets syfte 

Vattenbrukets utveckling i Sverige har, i motsats till utvecklingen internationellt, varit mycket 

svag. Vi vill vända denna trend genom att introducera nya miljövänliga odlingsmetoder och 

genom att införa nya fiskarter som kan utnyttja fler hållbara foderkällor. 

 

Akvaponik är en odlingsmetod där fiskar och växter odlas i slutna system. Fiskarnas avföring 

blir näring åt växter (tomater, gurka, sallad) som i sin tur renar vattnet åt fiskarna. Dessa 

odlingar kan förläggas på platser nära konsument vilket minskar transporter samtidigt som 

odlaren får fler produkter och därmed också ökad inkomstsäkerhet. 

 

Genom att införa växtätande fiskar, främst Tilapia, kan billiga och lokalt producerade 

foderkällor utnyttjas. Genom att använda foder som baseras på växter i stället för fiskmjöl kan 

prisökningarna på foder dämpas och produktionen blir mer förutsägbar. Genom att förlägga 

odlingarna i växthus kan produktionen ske året runt och samtidigt bli klimatoberoende.    
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Projektets start och finansiering 

Projektet startade i januari 2008 med bildandet av en styrgrupp bestående av Björn 

Oliviusson, Ulf Andersson och Bridget Svedberg. Styrgruppen bildade den ekonomiska 

föreningen Ekologiskt Fiskcentrum i Roslagen som är projektets huvudman. Riktlinjer för 

föreningens fortsatta arbete bestämdes. Följande ansökningar om finansiering av projektets 

planeringsfas har skickats: 

 

Stockholms läns Landsting. Landstingets miljöfond   300 000 kr beviljat 

Sparbanksstiftelsen Roslagen.    Avslag. 

Länstyrelsen i Stockholms Län.    75 000 kr beviljat 

Leader/Uross     240 000 kr beviljat 

 

Projektets sammanlagda finansiering    615 000 kr. 

 

 

Utbetalda medel 

Länstyrelsen       75 000 

Landstingets miljöfond    225 000 

Leader/Uross     120 000 

Summa utbetalda medel    420 000 

 

 

Nyttjande av medel 

Löner      309 375 

Kontokostnader        1 000 

Kompetensutveckling Coompanion     30 000 

Kompetensutveckling övrigt (litteratur)          8259 

Konferenskostnader        6 800 

Poster, visitkort, reseersättning       4 823 

 

Hittills nyttjade medel    360 257 

Innestående medel      59 743 

Förväntade medel     195 000 

Innestående fakturor           254 743 

 

Summa kvarvarande medel vid projektslut             0 
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Aktivitetsberättelse 

Efter att Ekofiskcentrum formellt bildats och en handlingsplan bestämts vidtog arbetet med att 

söka finansiering av planeringsfasen. Vi hade preliminärt bestämt att vår verksamhet skulle 

lokaliseras i Roslagen, främst av tre olika skäl. Den mycket goda kontakt vi fick med Bridget 

Wedberg på Coompanion Roslagen och hennes kontaktnät med lokala intressenter var en 

mycket bidragande anledning. Närheten till presumtiva ”kunder”, lantbrukare, fiskare mm. 

såg vi som en möjlighet att kunna skapa lokala nätverk och fler arbetstillfällen i bygden. Till 

sist var det även en ekonomisk bedömning, att vi lättare skulle kunna söka ekonomiskt stöd i 

länets utkanter där behovet av nyföretagande och investeringar är stort. 

 

Vi skrev en ansökan till Landstinget i Stockholms Läns miljöfond där vi begärde och fick 

300 000 kr beviljat. Bidraget beviljades i november 2008 men betalades inte ut förrän april 

2009. Troligen berodde förseningen på ett lokalt missförstånd i landstingets handläggning. En 

förutsättning för detta bidrag var en lika stor medfinansiering från andra parter. Vi lämnade 

därför in en ansökan till Sparbanksstiftelsen Roslagen men fick avslag. Vi tog i detta läge 

kontakt med Fiskerikonsulenten i Stockholms Län, Henrik C Andersson för att informera om 

våra planer och för att be om råd. Henrik Andersson visade stort intresse för projektet och 

lyckades senare även ordna medfinansiering med 75 000 kr. Henrik Andersson är sedan dess 

en viktig resursperson i projektet. 

 

Genom Bridget Wedberg fick vi senare kontakt med landsbygdsutvecklingsprogrammet 

LEADER/UROSS. En ansökan lämnades in och efter en del kompletteringar fick vi vår 

ansökan på 240 000 kr godkänd. I våra ansökningar hade vi angivit lönekostnader och 

kompetensutveckling/resor som kostnader. Leader/Uross- pengarna beviljades i juni 2009 

men betalades inte ut förrän i december 2009. Vi hade ursprungligen tänkt att besöka 

akvaponiska fiskodlingar i USA och gå på kurs där men för att inte riskera att stå utan 

lönemedel var vi tvungna söka kompetensutveckling på annat sätt. En del av de avsatta 

medlen använde vi för att via Coompanion lära oss mer om projektutveckling och hantering 

av olika faser och skeenden i nya projekt. 

 

En av våra första punkter på listan var att bestämma en lokalisering av projektet.(En mer 

utförlig lokaliseringsbeskrivning finns nedan). Via Bridget Wedberg och Coompanion fick vi 

först kontakt med Professor Kurt Petterson på Erkenlaboratoriet utanför Norrtälje. Pettersson 

är, förutom professor vid Uppsala Universitet och verksamhetsansvarig för Erkenlaboratoriet, 

även ordförande i den kommunala stiftelse som förvaltar Färsna Gård i Norrtäljes utkant. Vi 

fick även kontakt med Christer Stighäll, verksamhetsansvarig på Campus Roslagen. Vi hade 

ett antal möten med Pettersson, Stighäll och Wedberg där vi primärt bestämde att ha en 

lokalisering på Campus Roslagen som försthandsval och som en startpunkt för våra system 

och kostnadsberäkningar. Parallellt med detta undersökte vi även andra alternativ. Av skäl 

som anges i lokaliseringsbeskrivningen visade sig detta vara en tidsbesparing.  

 

Ett av de alternativ som vi undersökte var Hallstavik. Bridget Wedberg träffade vid ett tillfälle 

ordföranden i Hallstaviksnätverket och informerade om våra planer. I Hallstavik, som 

domineras av Hallsta pappersbruk, hade nätverket planer på att utnyttja spillvärme från bruket 

till en växthusanläggning. Dom uppfattade våra planer som mycket intressanta och vi hade ett 

inledande möte där vi presenterade våra respektive planer. Intresse uppstod och vi hade ett 

flertal senare möten i Hallstavik och Norrtälje. Av skäl som anges nedan ligger dessa planer 

på is tillsvidare. Dock finns här en fantastisk möjlighet att skapa en mycket stor kommersiell 
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odling i senare skeden. Vi anser att vi först måste skapa en fungerande exempelanläggning för 

att locka tillräckligt mycket kapital. 

 

Allt eftersom våra lokaliseringsalternativ av olika skäl framstod som omöjliga, olämpliga eller 

helt enkelt drog ut för mycket på tiden började vi titta efter lokaliseringsmöjligheter på annat 

håll. Vi har under hela planeringsperioden på olika sätt passat på att göra reklam för vårt 

projekt och vi har hela tiden fått mycket uppmärksamhet och positivt bemötande. Vid ett 

sådant tillfälle, när jag hade ett föredrag på en akvarieklubb, framförde jag mitt dilemma till 

några bekanta. En av dessa, Christer Fredriksson, är ägare av Sveriges största akvarieaffär och 

delägare till Fjärilshuset i Hagaparken i Stockholm. Han erbjöd oss att hyra in oss i några av 

de stora växthus som för tillfället står tomma. Han ansåg att vår verksamhet skulle 

komplettera deras verksamhet på ett mycket bra sätt. Efter att ha tittat på de aktuella husen 

framstod detta alternativ som överlägset bäst. 

 

Visserligen skulle vi behöva ge upp vår anknytning till Roslagen men eftersom huvudsyftet 

med vår ansträngning är att sprida kunskapen om miljövänliga vattenbruksmetoder, främst 

akvaponik, och att skapa förutsättningar för att fler vattenbruksföretag skall startas så ansåg vi 

att en lokalisering i Hagaparken (Fjärilshuset har mer än 100 000 betalande besökare per år 

och många fler besöker caféet och parken) skulle gynna informationsspridandet i hela landet 

och därmed även Roslagen på sikt.  

 

I Stockholm anordnade Kungl. Tekniska högskolan, (Ola Öberg som driver projekt abborrös) 

tillsammans med Fiskerikonsulenten ett seminarium på temat Fiskförsörjning i Stockholms 

Län. I samband med detta seminarium började ett nätverk för vattenbrukare i Stockholms Län 

att utformas. Vi fick inbjudan till nätverket men kunde tyvärr inte vara med på det inledande 

seminariet eftersom det krockade med ett möte med Hallstaviksnätverket. Via detta nätverk 

fick vi en inbjudan till den stora vattenbrukskonferens som skulle hållas i Lysekil i oktober. 

Vi kontaktade konferensansvariga och anmälde oss som intresserade att hålla ett föredrag. Vi 

anmälde oss också att ha en postervisning.  

 

Konferensen i Lysekil blev mycket lyckad. Vårt anförande fick ett mycket positivt 

mottagande, bland annat av SLUs Rektor Lisa Sennerby-Forsse som uppmanade oss att ta 

kontakt med flera olika institutioner på SLU för vidare samarbete. Även Stadsveteriären vid 

SVA, Anders Hellström, uttryckte sitt gillande och framförde denna teknik som en möjlig 

lösning på flera av de sjukdomsproblem som för närvarande hindrar utvecklingen av 

vattenbrukssektorn. Hellström har senare inbjudit oss att hålla föredrag på SVAs/SLUs 

gemensamma seminariedag i april. Han är nu resursperson i projektet. 

 

Under konferensen kom vi även i kontakt med Professor Ander Kiessling vid 

vattenbruksinstitutionen på SLU. Han har under många år försökt hitta ingångar till att 

expandera, bredda och diversifiera den, i internationell jämförelse, mycket lilla och eftersatta 

vattenbrukssektorn i Sverige. Han ansåg att vårt projekt ger en möjlighet till nystart för 

branschen dels genom att nya arter och metoder introduceras men även för att nya 

forskningsfält öppnas. 

 

Prof. Kiessling kommer att via SLU/Formas att bidra till medfinansiering av projektet både 

genom forskningsmedel och del av sin lön och står även som medsökande i den ansökan som 

vi har lämnat till Fiskeriverket där vi söker medel för byggnation och drift i nästa projektfas. 

Via Prof. Kiessling har vi även fått kontakt med Prof. Jan-Erik Lindberg vid institutionen för 
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husdjurens utfodring och vård på SLU som vi kommer att samarbeta med i forskningsprojekt 

om foderutveckling. 

 

Vi har även fått kontakt med Erik Olofsson på Jämtlands Institut för Landsbygdsutveckling 

(Jilu). Jilu har ansökt om medel hos Fiskeriverket för att driva utbildningar i vattenbruk vid 

Kälarne i Jämtland. Vattenbruket i norrland beräknas ha stora möjligheter att expandera men 

både odlingsföretag och utbildningsinsatser saknar i nuläget ett ”fönster” mot tilltänkta kunder 

och elever. Jilu kommer därför att via medfinansiering i projektet beredas plats att informera 

om sina aktiviteter i samband med projektets övriga verksamhet på Haga. 

 

En stor del av arbetstiden har gått åt till att designa hur anläggningarna ska se ut och hur vi 

både ska kunna informera, undervisa och bedriva forskningsprojekt utan att de olika 

verksamheterna stör varandra. I och med att vi bestämde oss för Haga-alternativet så blev 

uppdelningen av verksamheten i ett informationshus och ett produktionshus ganska självklar 

men båda husen kommer att användas till samtliga verksamheter. 

 

Genom att ha några mindre demonstrationsanläggningar i ett hus ges även möjligheten att 

sänka temperaturen i det andra huset för att kunna testa om en kortare odlingssäsong är ett 

alternativ i vårt klimat. En kortare säsong ger mindre storlek på fisken och mindre skörd av 

växter men sparar samtidigt mycket energi. Grunden för vår verksamhet är ju att skapa fler 

bärkraftiga vattenbruksföretag i landet och genom att vi kan bidra med testdata slipper 

nyföretagare att ägna sig åt potentiella ekonomiska risker. 

 

När huvuddragen i designen klarnat började arbetet med systemberäkningar och konstruktion. 

Designen är en grovbild av hur anläggningen kommer att se ut, systemberäkningarna ger en 

mer detaljerad bild av vad systemet kan klara av. Storlek på tankar ska balanseras med 

produktionen i de olika filtertyper som vi vill demonstrera. Resultatet blir en anläggning som 

kan klara av att producera fisk och växter inom ett visst spann. Vår verksamhet kommer sedan 

att försöka hitta de mest optimala kombinationerna av fisk, foder, växtarter, temperatur, 

flöden mm för att nå bästa produktionsekonomi. Med dessa uppgifter som bas kan sedan 

nyföretagare i branschen optimera sin produktion redan från start. Eftersom 

produktionsförhållanden skiljer sig åt ganska mycket i Sverige gör att ett gott samarbete och 

informationsutbyte mellan odlare, utvecklare och informatörer blir ett måste för att vi ska 

kunna fortsätta optimera systemen. 

 

Utöver de erfarenheter som vår verksamhet kommer att ge, kommer utvecklingen i andra 

delar av näringen som energioptimering i växthus, styrsystem, fiskgenetik, veterinärmedicin 

att behöva integreras för att branschen ska fortsätta att växa. 

 

Vi har under denna planeringsfas lagt ner väldigt mycket tid på att söka information och har 

insett att många säkert ger upp för att dom helt enkelt inte kan lägga månader bara på denna 

del av sitt företagsbyggande. Att förse våra ”kunder” med information om priser, leverantörer, 

foder, sättfisk, odlingsresultat mm kommer att vara avgörande för hur vi lyckas expandera 

vattenbruksnäringen.  Ett hinder för expansion av vattenbrukssektorn är bristen på 

samordning. En nyföretagare måste själv söka sig genom en djungel av information där 

konkurrerande företag inte hjälper till att visa alternativ utan endast ger information om sina 

egna produkter. Vi vill genom demonstration av olika system på ett klart och redigt sätt visa 

vilka alternativ som finns, var man kan vända sig för att få tag på olika utrustningsdetaljer 

osv. 
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Projektutveckling - vad händer sen? 

Under projektets gång har ett stort antal kontakter tagits med olika intressenter. En del har 

avaktualiserats till följd av vårt nuvarande lokaliseringsalternativ men ett flertal kvarstår med 

möjlighet till fördjupat engagemang i senare projektfaser.  

 

I Norrtälje kvarstår Coompanion som aktiva i den ekonomiska föreningen. Vår ursprungliga 

tanke med att etablera oss i Roslagen var att bidra till att starta nya verksamheter lokalt och att 

ge lokala odlare möjlighet att diversifiera sina verksamheter eller att bli leverantörer åt 

nybildade odlingsföretag. Denna ambition kvarstår men har med vår nuvarande 

lokaliseringsplan skjutits på framtiden. 

 

Vi hoppas att genom riktad information till lantbruksföretag i länet ändå kunna vara en resurs 

som på sikt kan gynna etableringen av fler odlingsföretag i Roslagen. Våra goda kontakter 

med Uppsala Universitet (Erkenlaboratoriet) kommer att fortgå och fördjupas. 

 

SLU har framfört en önskan att dels delta i nästa fas av projektet och stöder projektet 

ekonomiskt, dels framfört önskemål om en utveckling av projektet. Diskussioner förs nu om 

att starta ett nationellt centrum för hållbart vattenbruk där Ekofiskcentum kommer att vara en 

del av anläggningen. Lokaliseringen av projektet till Haga gör att detta centrum kan få ett 

stort antal besökare. Syftet med det nationella centret är att vara en knutpunkt för företag, 

forskning, utbildning och information till allmänheten.  

 

KTH (projekt abborrös) har tillsammans med länsfiskerikonsulenten i Stockholms län dragit 

igång ett nätverk för vattenbrukare i länet. Ekofiskcentrum avser att vara del av detta nätverk. 

Vi kommer även att medverka i försök med samodling av abborre och Tilapia vid 

sötvattenslaboratoriets anläggning på Ekerö.  

 

Vi har under hela projekttiden haft kontakt med Per-Erik Nygård på Kattastrands 

kretsloppsodling i Härnösand. Nygård startade för 12 år sedan Sveriges första akvaponiska 

fiskodling och driver nu för sök med abborrodling i egen regi. Nygård har varit till stor hjälp i 

våra systemberäkningar och en ständig källa till kunskap och erfarenhet av praktisk odling. 

Vårt goda samarbete kommer att fortsätta. 
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Lokalisering av anläggning 

I våra försök att hitta lämplig lokalisering för det planerade Ekofiskcentret har vi inventerat en 

rad olika alternativ. De olika alternativen har olika för och nackdelar och valet av den slutliga 

lokaliseringen beror på en rad olika faktorer. Att vi preliminärt valde att lägga anläggningen i 

Roslagen beror dels på de positiva kontakter vi fick med Coompanion Roslagen med goda 

kontakter i det lokala näringslivet samt på det faktum att vi här såg en möjlighet att få våra 

grundkrav uppfyllda. Våra grundkrav är dessa: 

 

1. Möjlighet att bygga eller hyra ett växthus 600 m2 eller större. 

2. Goda kommunikationer till anläggningens omedelbara närhet samt möjlighet till parkering. 

3. Möjlighet att hyra eller bygga kontor, toaletter, butikslokal och café. 

4. Möjlighet att bygga pannanläggning för eller köpa energi från biobränslebaserad värme 

anläggning. 

5. Plats runt anläggningen för kompost, frilandsodlingar samt regnvattenåtervinning. 

6. Lokalisering i närheten av större samhälle eller annan plats som kan generera ett stort antal 

besökare.  

 
Campus Roslagen. 

I södra delen av Norrtälje ligger det gamla luftvärnsregementet Lv 6. Regementets mark och 

lokaler har efter nedläggningen övertagits av ett kommunalt bolag kallat Campus Roslagen. 

Verksamhetsansvarig för Campus Roslagen, Christer Stighäll, var mycket intresserad av att få 

in ett företag med hög miljöprofil och deltog på ett flertal av de planeringsmöten som vi 

ordnade. Även den lokala restaurangen uttryckte intresse av att ha en producent av ekologiska 

matvaror som granne och var intresserad av att köpa en del av den planerade produktionen. 

 

På området finns en tom byggnad som bland annat har föreläsningssal, våtutrymmen samt 

stora tomma hallar, idealiska för våra syften. På byggnadens baksida finns stora ytor med gott 

om plats för både växthus, frilandsodlingar, dammar mm. Lokaliseringen nära centrum och 

flera större kunder (bl.a. Ica Maxi) lämpar sig väl för våra syften. 

 

Dock finns en del problem. En ny väg skall öppnas genom området för att avlasta infarten till 

stan och denna kommer att gå direkt utanför den tilltänkta byggnaden med ökad förorening 

som följd. Detta inverkar kraftigt på vår vision att producera ekologiska livsmedel på ett 

hållbart sätt. En kraftigt trafikerad gata utanför dörren stärker inte miljöprofilen. 

 

Ett av Campus Roslagens krav för att vi skulle få etablera oss på området var att dom ville 

bygga växthus samt renovera den tilltänkta byggnaden och sedan hyra ut den till 

Ekofiskcentrum. Kallhyran för halva den tilltänkta byggnaden, ca 330 m2, sades vara 150 

kkr/år men att upprustning samt byggnation av växthus (ca 300 m2) skulle kosta 3,5 mkr. 

Denna summa skulle betalas på 10 år vilket ökade kallhyran till 500 kkr/år. Campus Roslagen 

hade när vi först lagt fram våra önskemål sagt att en planerad solfångaranläggning skulle ingå 

i hyran men drog senare tillbaka detta löfte utan att reducera hyran. 

 

Vår bedömning är att Campus Roslagen försöker att få Ekofiskcentrum att finansiera tidigare 

negligerat underhåll av byggnaden samt att, när Ekofiskcentrum ev. lämnar området, ha en 

betald anläggning att hyra ut utan att ha satsat egna medel. Den av Campus satta hyran, ca 800 

kr/m2 kallhyra eller ca1100kr/m2 i varmhyra, ligger betydligt över den för modernare 

industrifastigheter i områdets närhet, ca 700 kr/m2/år i varmhyra. Campus har i nuläget inte 

verkat förhandlingsbenäget och vår bedömning är att fiskeriverket eller andra bidragsgivare  
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aldrig skulle acceptera den nuvarande hyresnivån. Campus Roslagen är därför i nuläget avfört 

som alternativ 

. 

Erkenlaboratoriet 

Laboratoriet ligger vid sjön Erken ca 10 km norr om Norrtälje. Laboratoriet tillhör Uppsala 

Universitet, avdelningen för limnologi. Professor Kurt Pettersson, föreståndare för 

laboratoriet, är mycket intresserad av att Ekofiskcentrum etableras i Norrtälje. Anläggningen 

skulle ge ökade möjligheter till forskning inom flera olika fält. Prof. Pettersson anförde först 

Färsna gård som lämplig lokalisering men ansåg att Erkenlaboratoriet har en rad fördelar. 

Särskilt närheten till den befintliga forskningsstationen skulle kunna ge en rad synergier. 

 

I nuläget finns dock ingen bestämd plats i laboratoriets närhet av tillräcklig storlek. Området 

runt laboratoriet består till stor del av skyddade beteshagar av högt naturvärde och 

möjligheten att få byggnadstillstånd bedömer vi som små. Avståndet till Norrtälje med dåliga 

bussförbindelser och få parkeringsplatser vid laboratoriet minskar intresset för denna 

lokalisering. Visserligen skulle en anläggning här ge klara forskningsfördelar men eftersom 

fokus lika mycket ligger på demonstration och undervisning anser vi att denna plats är mindre 

lämplig för våra syften. 

 
Smedsmora kursgård. 

Ca 4 kilometer från Rimbo i Norrtälje kommun ligger Smedsmora Kursgård. Gården ägs av 

LRF och har länge varit en kombinerad kursgård och forskningsanläggning inriktad på 

utprovning av foder till fjäderfä. På området finns en huvudbyggnad med bl.a. kök, 

konferenssal och övernattningsrum samt kontor. Det finns även ett antal olika byggnader och 

stallar samt stora grönytor. Här finns möjlighet att skapa en större anläggning utan stora 

kostnader.  

 

LRF har nu lagt ner all verksamhet på gården och olika förslag på hur marken och 

byggnaderna skall användas har föreslagits men ännu finns inga planer spikade. 

Ekofiskcentrum har kontaktat ansvarig på LRF och föreslagit etablering av Ekofiskcentrum 

där. LRF var mycket intresserat men avvaktar med beslut. 

 

Avståndet till samhället samt ganska dåliga vägar till området är en faktor som talar mot 

etablering här. Även det faktum att området är mycket stort, 600 000 m2, gör att 

ekofiskcentrum inte kan använda hela området. Eftersom vi inte vet vilka andra aktörer som 

kan finnas på området blir bedömningen av områdets lämplighet svår. Områdets övriga stora 

fördelar gör att vi inte avfört denna lokalisering men vi tvingas vänta till LRF fattat beslut. 

 
Hallstavik. 

Via Coompanion Roslagen, en av Ekofiskcentrums delägare, har vi fått kontakt med 

Hallstaviksnätverket. Denna organisations syfte är att skapa arbetstillfällen och aktiviteter i 

och runt Hallstavik. Hallstavik, som ligger ca 3 mil norr om Norrtälje domineras av Hallsta 

pappersbruk, ett av Europas största. Hallstaviksnätverket har tidigare haft planer på att skapa 

en växthusanläggning och utnyttja spillvärme från bruket för uppvärmning. Bruket har 

mycket stora mängder 30-40 gradigt varmvatten och bedöms klara att värma en 

växthusanläggning på 10 000 m2 eller mer.  

 

Mark för möjlig etablering finns nära Hallstaviks centrum med goda kommunikationer. Att 

utnyttja spillvärme från industrier bedöms ge en mycket stor marknadsfördel och även stora 
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miljövinster. Möjligheten att skapa arbetstillfällen i Hallstavik ses som mycket positivt och en 

anläggning av denna storlek skulle även kunna bli en besöksattraktion. 

 

Dock finns det några hinder för etablering i nuläget. En förutsättning för att bygga 

Ekofiskcentrum i Hallstavik är att vi kan utnyttja billig värme från bruket. Värmekällan finns i 

brukets bortre del och avståndet till det tilltänkta etableringsområdet blir ca 2 km. Kostnaden 

för att dra en pipeline bedöms ligga på mellan 3-4 miljoner kronor. Varken Hallsta 

pappersbruk eller Hallstaviks samhälle har, trots uppenbara vinster för samhället, visat 

intresse av att ta denna kostnad. Kostnaden för pipeline samt växthus och övriga kostnader 

bedömer vi ligga utanför projektets finansieringsmöjligheter. Hallstavik bedöms därför vara 

olämpligt för Ekofiskcentrum men bedöms ha en mycket stor potential i senare 

utvecklingsskeden.    
 
Färsna Gård. 

Färsna gård ligger ca 3 kilometer norr om Norrtälje centrum och omfattar en huvudbyggnad 

med omkringliggande ekonomibyggnader samt ett relativt stort markområde med blandad 

skogs och hagmark. Gården drivs av en kommunal stiftelse och hyr ut mark och lokaler till 

flera andra verksamheter. 4 H har en del djur med relaterade aktiviteter samt ett litet café. En 

veterantraktorförening hyr en lada samt arrenderar ett stort stycke mark. I huvudbyggnaden 

finns kontor för bland annat Leader-Uross, skogsvårdstyrelsen samt en blivande naturskola. 

 

Gården, förutom huvudbyggnaden, är i ganska dåligt skick med stora renoveringsbehov. 

Vården av markerna är eftersatt och besöksantalet minskar. Man efterfrågar projekt för att 

vända den negativa trenden. 

 

Vi anser att en etablering av Ekofiskcentrum på Färsna gård skulle uppfylla våra grundkrav 

samt att ge stora synergieffekter på gårdens övriga verksamheter. Vår verksamhet skulle 

generera fler besökare samt skapa möjligheter till samordning av café och butiksverksamhet. 

Det finns även möjlighet att skapa gemensamma aktiviteter som besöksdagar, marknader mm. 

 

Vid infartsvägen till gården finns ett ängsområde som lämpar sig väl för ett större växthus. 

Marken används för närvarande av traktorföreningen. Den mark vi önskar använda är ca 10 % 

av den mark föreningen arrenderar. En fördyrande faktor är att man behöver dra fram el och 

vatten till området samt ordna avlopp. Priset för detta samt vilken lösning kommunen 

förordnar är ännu inte utrett. Det tilltänkta området ligger ca 200 meter från befintliga 

byggnader. I anslutning till det tilltänkta växthuset finns plats för parkering, frilandsodlingar 

samt regnvattendammar. Färsna Gård ligger nära väg 76 mot Gävle med mycket turister som 

passerar. Vi anser att läget är gynnsamt för att locka besökare till anläggningen och till 

gården. 

 

Vissa oklarheter kvarstår dock. Vi avser att ha en biobränslepanna (pellets) för uppvärmning 

av anläggningen. Vi vet i nuläget inte om kommunen godkänner en sådan så nära tätorten. Vi 

har även haft svårigheter att få klara besked från stiftelsen om vi är välkomna på gården samt 

om det arrende som traktorföreningen har kan omförhandlas. Om det inte finns möjlighet att 

ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp så vet vi inte vilken lösning som kommunen 

förordar samt vilken maxkapacitet vi kan ha. Kostnaderna för en sådan lösning är ännu inte 

utredda. Om vi måste borra egen brunn vet vi inte hur vattenkvaliteten är och om vattnet 

duger till fiskodling. Frågan om byggnadslov har vi ännu inte berört eller fått något 

förhandsbesked om. Vi har mött och informerat de olika aktörerna på gården och samtliga 

säger sig vara positiva till en etablering. Dock har ordföranden för den kommunala stiftelse 
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som står som huvudman för gården varit avvisande och hänvisar till att gårdens vision och 

policy för kommande verksamheter inte är bestämda. Eftersom vi anser det angeläget att 

projektet inte stannar upp i väntan på dessa beslut så har vi därför avfört Färsna Gård som 

alternativ i nuläget.   

 

Fjärilshuset, Hagaparken, Stockholm. 
I Solna kommun i norra delen av Stockholm ligger Hagaparken, ett större rekreationsområde 

med bland annat Haga slott, Koppartälten och Fjärilshuset som kända sevärdheter. 

Fjärilshuset, inrymt i det gamla stadsträdgårdsmästeriet, består förutom av den del som själva 

fjärilshuset upptar även av ett café, utställningshall, fågelhus, butik, rehabiliteringsträdgård 

samt odlingar av blommor och grönsaker. 

 

Fjärilshusets ägare har erbjudit Ekofiskcentrum att etablera sig några av de större växthus som 

i nuläget står tomma. Förutom dessa hus finns mark tillgänglig för att bygga ytterligare 2000 

m2 växthus. Ett så stort växthus är inköpt av fjärilshuset och ligger på området i väntan på 

uppmontering. Två hus finns i nuläget lediga, ett på ca 500 m2 som i nuläget inrymmer 

verksamhet för grön rehabilitering samt ett på ca 430 m2 som tidigare varit pelargonodling. 

 

Rehabiliteringsverksamheten i det större huset har gått i konkurs och huset är tillgängligt per 

omgående. Huset är i mycket gott skick med stenlagda gångar, arbetsytor mm. Detta hus har 

många fördelar men även några nackdelar. Husets goda skick och den smakfulla inredningen 

lämpar sig mycket väl för en demonstrationsanläggning med tillhörande verksamheter. 

Visningssystem och mindre odlingar kan anpassas till den befintliga inredningen med en 

måttlig arbetsinsats. Det finns möjlighet att bygga en mindre lab-del i byggnadens ena ända 

samt goda utrymmen för undervisning och demonstration. 

 

Husets nuvarande planlösning/inredning gör dock att effektivt utnyttjande av ytorna för att 

maximera produktion av fisk och grönsaker inte är möjlig utan att täcka eller riva ut 

nuvarande inredning. Detta vore kapitalförstöring samt att ägaren kan tänkas kräva att 

inredningen återställs om Ekofiskcentrum skulle avsluta sin verksamhet där. Det finns inte 

heller någon toalett i huset.  

 

Fjärilshuset har erbjudit Ekofiskcentrum att använda deras personaltoaletter samt att använda 

caféets toaletter för besökare till dess att Ekofiskcentrum ordnat egen lösning. Det finns 

möjlighet att ansluta sig till befintliga kommunala avloppssystem utan större kostnad. 

 

Det något mindre huset, tidigare pelargonodling, är också tomt och tillgängligt per omgående. 

Huset ligger i en svag sluttning men husets golv har planats ut genom att den tidigare 

trappstegsliknande ytan fyllts ut med grovt grus. Detta hus lämpar sig mycket väl för 

produktion av fisk och växter. Genom att gräva ur delar av grusbädden kan fisktankar placeras 

under växtbäddarnas nivå. Detta gör att vattnet endast behöver pumpas till växtbäddarna och 

sedan rinna tillbaka till fisktanken av egen kraft. Detta gör systemet mer energisparande. 

 

Detta hus lämpar sig mycket väl för effektiv odling men i nuläget mindre väl för undervisning 

och demonstrationsverksamhet. Huset kan anpassas för denna verksamhet men då måste 

golvet byggas upp bättre samt att skugggardiner måste installeras. 

 

De båda husen ligger nära övriga hus på området och det är möjligt att genom att anlägga en 

kortare ledning ansluta till befintliga kommunala avloppssystem. Kommunalt vatten finns 

redan i båda husen. Dessa har även värmesystem som möjliggör verksamhet året om. Alla 
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husen värms upp av en biobränslepanna (pellets). Det finns även plats i husens närhet att ha 

solpaneler. Det finns även plats för regnvattenstankar, komposter samt frilandsodlingar. 

Hela området har med sin närhet till Stockholm centrum goda kommunikationer samt 

parkeringsmöjligheter. 

 

Placering av Ekofiskcentrum på Haga möjliggör flera synergieffekter med nuvarande 

verksamhet. Fjärilshuset har över 100 000 besökare årligen samt många fler som passerar 

området. Butik och café finns redan och det finns goda möjligheter att ta hand om/samordna 

besöksgrupper, hålla seminarier samt att få avsättning för produkter. Ekofiskcentrums 

verksamhet passar mycket väl in i områdets profil i nationalstadsparken och kompletterar 

fjärilshusets nuvarande verksamhet. 

 

Att ha möjlighet att anlägga en miljövänlig demonstrationsanläggning för fisk och växter i 

urban miljö är unikt och kan ge mycket stor internationell lyskraft åt projektet. Detta i 

kombination med övriga fördelar gör i nuläget Haga till vårt primära val. 
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Tekniska systembeskrivningar 

Baserat på vårt alternativ att förlägga Ekofiskcentrum i Hagaparken har vi delat upp våra 

aktiviteter på de olika växthusen. Grovt har vi valt att koncentrera information och 

undervisning till ett hus och forskning och produktionsmätningar till det andra huset. 

Kostnadsuppskattningar i siffror visas i bilaga 1. 

         

Haga översiktsskiss 

 
 

1. Ekofiskcentrum informationshus 

2. Ekofiskcentrum produktionshus 

3. Ekofiskcentrum frilandsodling/kompostering 

4. Fjärilshusets kontor 

5. Fjärilshusets café, toaletter 

6. Fjärilshusets entré, butik 

7. Fjärilshusets tropikhus 

8. Fjärilshusets arbetslokaler 

9. Växthus 1000m2 konferenser, uthyrning 

10. Parkering 

11. Möjlig expansionsyta. 

 

Mellan husen finns en yta (översiktsskissen yta 3) avsedd för kompostering av restprodukter. 

Här kommer allt komposterbart restmaterial att via komposter och frilandsodlingar omvandlas 

till produkter. En del av de ingredienser som kommer att användas i foderförsök kommer att 

odlas här. 

 

 

 



Projekt Ekofiskcentrum  Sidan 15 av 37 

Informationshuset 

I informationshuset (det fd. rehabiliteringshuset, se skiss nedan) har vi valt att behålla en stor 

del av den befintliga inredningen. Gångar och grönytor minskar visserligen antalet tankar och 

odlingssystem som kan demonstreras men skapar en positiv inramning och en unik 

undervisnings och arbetsmiljö. 

 

Besökare kommer så fort man kommer in i huset mötas av en eller två stora tankar ( 9) där 

avelsexemplar av de arter som vi ämnar odla demonstreras. Dessa fiskar kommer att tillåtas 

bli fullvuxna, alltså betydligt större än normal slaktstorlek. Filter och pump för denna/dessa 

tank/ar placeras bakom tanken delvis dold av växtlighet. Ev. kommer en mindre växtodling 

med NFT-teknik att placeras ovanför en del av tanken. Vatten från tanken kommer att 

användas för att bevattna jordväxande växter i tankens närhet. 

 

Till vänster om ingången kommer bibliotek/butik (8) att ligga. Här kommer 

informationsmaterial från Ekofiskcentrum, Fiskeriverket, Jilu, SLU m.fl att finnas. Eventuellt 

kan via underentreprenör försäljning av kurslitteratur, ämnesrelaterad litteratur, lokala 

odlingsprodukter och enklare caféverksamhet inrymmas i denna del.  

 

I den norra korridoren (10) kommer informationsmaterial i form av posters att visas. Här 

kommer information om våra olika odlingstekniker, resultat, fiskodling i världen mm att 

visas. Här kommer även forskare att kunna visa upp sina projekt och resultat. Kursinformation 

från SLU och JiLu kommer att finna tillgängligt här. Längre in ligger undervisningsområdet 

(3) där kurser, seminarier och föredrag kan hållas. Datorprojektor och dator kommer att 

installeras. 

 

I den södra korridoren kommer besökarna att först komma till ”träkuben” ( 7). I detta  

träinramade rum kommer olika varianter av ”hemmasystem” att demonstreras. Dessa system 

riktar sig åt besökare som vill testa tekniken i mindre skala och driva en husbehovsodling. 

Dessa små system lämpar sig även väl som undervisningssystem i skolor, något som har blivit 

populärt i bland annat USA och Australien. Här kommer vi att visa hur mycket ett system 

producerar, vad det kostar, energiåtgång, vattenåtgång mm. Vi tror att framtidens fiskodlingar 

kommer att bestå av en palett av olika tekniker i olika storlekar med både hemmaamatörer och 

proffsodlare och vi tycker det är viktigt att visa systemets flexibilitet. 

 

Längre ner i korridoren kommer en tank med skaldjur (6) (kräftor, räkor) att placeras. 

Eftersom skaldjur är känsligare för ammonium kommer detta odlingssystem att visa 

reningsmetoder som klara dessa krav. Här kommer vi att odla tropiska växter och 

skaldjurarter, dels för att öka våra elevers kunskap om dessa, dels för att visa utländska 

besökare hur man på ett miljövänligt sätt kan odla utan att förstöra ekosystemen. Odling av 

jätteräkor ses som ett av de allvarligaste miljöhoten i många tropiska länder. 

 

I slutet av korridorerna ligger ”spaljerummet” (5),  en av växtlighet inramad yta där en stor 

bildskärm kommer att placeras. Här kommer filmer och bilder att informera besökarna om 

olika aspekter av fiskodlingar, miljöpåverkan och exempel från olika delar av världen. Denna 

yta kan även användas för undervisning, föredrag, utställningar mm. 

 

I husets östra del finns tre arbetsområden. I kontorsdelen (1) kommer tre arbetsplatser att 

skapas. Två för ekofiskcentrums personal och en för besökande forskare/elever. Ett kök (2) 

byggs, dels för personalens behov, dels för att kunna serva kursdeltagare med enklare 
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förtäring. Vid större tillställningar hyrs kapacitet från den lokala restaurangen/cafét. Köket 

kommer även att användas för tillverkning av foder. 

 

I husets testdel (4) kommer vi att bygga upp medelstora odlingssystem som visar olika 

tekniker. Biobäddar, ebb-flod system, hydroponer och NFT-system och ev. biofloc kommer 

att förevisas. Olika typer av växtbelysningar kommer att testas. Förutom demonstration av de 

olika teknikerna kommer detta område att tjäna som testyta för olika grödor, fiskarter och 

foder innan dessa testas i full skala i produktionshuset.  

 

Vid väggen till kontorsdelen placeras ett antal mindre akvarier. I dessa kommer 

yngelproduktion av de aktuella odlingsarterna att demonstreras.  Här tas även yngel för 

forskningsodlingarna fram. 

 

Senare kommer toaletter och dusch att installeras i utrymmen på husets östra gavel. 

 

Planlösning Informationshuset   

 

 

1. Kontor 

2. Kök 

3. Konferens/utbildning 

4. Demonstrationssystem akvaponik 

5. Spaljérummet. Bildskärm 

6. Akvaponik för skaldjur 

7. Akvaponik skol/hemma system 

8. Bibliotek. Böcker, informationsmaterial 

9. Demonstrationstank med avelsfisk 

10. Information längst vägg typ postersession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt Ekofiskcentrum  Sidan 17 av 37 

Produktionshuset 

I produktionshuset (se översiktsskiss hus 2) kommer fullskaliga odlingar att demonstreras. 

Huset ligger i en svag sluttning och har en låg sidovägg på norra långsidan och en hög 

sidovägg på den södra sidan. Golvet är ursprungligen trappstegsformat men senare utjämnat 

med ett tjockt lager grus. Vi kommer att gräva ut en del av gruset på den södra sidan och 

bygga en mur (se skiss). Detta gör det möjligt att placera tankarna i den lägre delen och 

odlingsbäddarna på den högre. Odlingsbäddarnas lägsta del kommer att ligga över 

fisktankarnas högsta del. 

 

Vatten som pumpas från fisktankarna till odlingssystemen kommer med hjälp av gravitationen 

att rinna tillbaka till fisktankarna. Detta har två stora fördelar, dels kommer vi att spara energi 

genom att vi bara behöver pumpa vattnet en gång, dels säkerställer vi att fisktankarna inte 

kommer att tömmas vid ett strömavbrott. Vattnet kommer att rinna tillbaka till fisktankarna 

vid pumpstopp. Växtodlingarna klarar att vara utan vatten ett antal timmar. För att säkerställa 

att längre strömavbrott inte leder till att odlingen förstörs kommer en reservgenerator att 

installeras i varje hus. Denna kommer främst att förse pumpar med el så att fiskarna inte dör 

av syrebrist. 

 

Eftersom ett längre strömavbrott kommer att leda till att husen inte kan förses med värme från 

fjärilshusets biobränslepanna (elektriska pumpar) kommer någon enklare 

uppvärmningsanordning, typ braskaminer, att installeras. Dessa kommer inte att kunna hålla 

en tillräckligt hög värme under vintern men kommer att förhindra att värmesystemen fryser 

sönder. De kommer också att göra att avkylningen av husen går långsammare så att man får 

mer tid att rädda produktionen. 

 

Vi kommer att senare komplettera husen med solpaneler och ackumulatortankar för bättre 

värmeekonomi och ökad driftsäkerhet. Reservsystem för elektricitet via solceller och 

batterilagring kan komma att installeras i senare skeden. 

 

Nio stycken identiska tankar kommer att installeras. Tankarnas volym kommer att vara mellan 

4 -10 m3. Huset kommer att delas upp i tre olika odlingssystem där varje system består av tre 

identiska odlingsenheter. Ett av syftena med detta hus är att samla in produktionsdata från 

fullskaledrift. Samtidigt kommer anläggningen att tjäna som forskningsanläggning. För att 

vetenskapligt kunna presentera signifikanta resultat behövs minst tre kopior av varje enhet. 

Genom att skapa tre olika odlingssystem kommer tre olika forskningsprojekt att kunna drivas 

samtidigt. 

 

I ett system (se skiss system 2) kommer biobäddar att byggas. Varje tank kommer att kopplas 

ihop med två biobäddar. Biobäddar kan grovt beskrivas som långa vattentäta lådor med en 

avtappningsventil i ena kortändan. Bäddarna fylls med ett inert odlingssubstrat (grus, sand, 

leca, perlit) och vatten tillförs bädden genom droppsystem på bäddens yta. Växter placeras 

direkt i odlingsmaterialet. Vattnet rinner sedan direkt tillbaka till fisktanken. Biobäddar 

lämpar sig för odling av ett stort antal olika växtarter. Tomater, gurka, paprika, squash är 

några av dessa som vi ämnar testa. 

 

I en biobädd fungerar materialet i bädden dels som stöd åt växterna, dels som filtermaterial. 

Bakterier, som bryter ner fiskarnas avföring och frigör näringsämnen, behöver en yta att fästa 

sig på. Materialet i bädden erbjuder en mycket stor yta och kommer att ha stor förmåga att 

rena vattnet. Växternas rötter tjänar dels som yta för bakterier, dels som förbrukare av den 

frigjorda näringen. Biobäddar används främst för odlingar med kraftig belastning av vattnet. 
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Odling av laxfiskar (eller andra rovfiskar) eller odlingar med hög fisktäthet är lämpliga för 

dessa filter. 

 

Ett system med hydroponiska odlingar (se skiss system 3) kommer att byggas upp. I ett 

hydroponiskt odlingssystem odlas växterna direkt i vattnet. Växtbäddarna består av långa 

grunda, 20-40 cm, tråg med avtappingsventiler i kortändan. Vatten pumpas från fisktankarna 

till filter där grövre partiklar avskiljs och nerbrytning av ammonium till nitrat sker. Från filtret 

rinner sedan vattnet i rör till trågets bortre kortända. Vattnet rinner genom tråget tillbaka till 

fisktanken. I tråget placeras flottar av frigolit eller styrofoam. I flottarna görs hål där krukor 

placeras. Krukornas rötter hänger direkt ner i vattnet. 

 

En förutsättning för att detta ska fungera är att vattnet är syrerikt. Beroende på trågens längd 

kan ibland extra syresättning av vattnet behövas. I detta system tjänar trågets väggar och 

växterna rötter som fästyta för bakterier som bryter ner föroreningar. Filtret i systemets början 

anpassas efter hur belastat vattnet är och vilka växter som odlas. Dessa system används främst 

för sallad och kryddor men kan även användas för odling av många olika prydnadsväxter. 

 

I husets östra ända kommer system med bio-floc odling (se skiss system 4) att demonstreras. I 

en bio-floc odling försöker man att imitera den näringsväv som finns i naturliga miljöer. 

Odlingstrågen består av långa, v-formade rännor. I rännorna startar man med att odla alger 

och bakterier som bryter ner och absorberar tillförd näring. När alg-och bakteriekulturen 

etablerats tillsätter man zooplankton  (dafnier, cyklops mm.) Zooplanktonen livnär sig på 

alger och bakterier i tanken. 

 

Efter dessa moment finns två varianter av odling. I den ena tillför man fisk direkt i 

odlingstråget. Fisken äter zooplankton och alger och utsöndrar näringsämnen som omedelbart 

absorberas av algerna. Tillsatta näringsämnen balanseras med tillväxten av fisk, bakterier, 

alger och zooplankton. I en annan variant hålls fiskarna i en separat tank och matas med alg –

och planktonrikt vatten från tråget. Näringsrikt vatten från fisktanken göder odlingen av alger 

och zooplankton. Vi kommer att bygga systemet så att båda odlingsvarianterna kan testas. 

 

I detta hus kommer vi att installera mätsystem för loggning av olika parametrar. Temperatur, 

ph, syre och konduktivitet är några av dessa parametrar. En dator samlar dessa parametrar och 

data görs tillgängligt för alla berörda. Dessa data kommer att kompletteras med analyser av 

relevanta näringsämnen. Skördade volymer av växter och fisk kommer att mätas och göras 

tillgängliga. Vi kommer även att installera tankar för insamling av regnvatten och utrustning 

för mätning av vattenförbrukningen i de olika systemen.  
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Planlösning produktionshuset 

 

 

 

1. Fisk/skaldjurstankar 

2. Biobäddssystem 

3. Hydroponiska odlingsbäddar 

4. Biofloc-system 

5. Dataloggning/insamling 

6. Regnvattenbehållare/ vattenkonditonering 
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Bilaga 1 - Kostnader och investeringsbehov  

 

SAMMANSTÄLLNING 

 

1. INVESTERINGAR 

 

Informationshuset 

Entré                         37 000 

Entrétankar                         94 000 

Central visningsyta                        83 000 

Norra korridoren                       10 000 

Södra korridoren                       10 000 

Konferensdelen                       36 000 

Spaljédelen                        30 000 

Akvaponik för skaldjur                       58 000 

Grönytor                        80 000 

Kontor och köksdel                      130 000 

Demonstrationsyta                     183 000 

Övrigt – övergripande                                              157 000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

summa                       908 000  

 

Produktionsdelen 

Fisktankar                             200 000 

Växtbelysningar                         105 000  

Mätdataloggning                           95 000 

Foderhantering                          60 000 

Laboratoriedel                        113 000 

Övriga investeringar                        356 000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

summa                          929 000  

 

Summa investeringar                      1 837 000

  

 

2. ÅRLIGA DRIFTSKOSTNADER 

 

Löner 1,5 personår / år                                                710 000 

Övriga personalrelaterade kostnader                         110 000 

Hyra inkl.värme       700 000 

El       150 000 

Övrigt         10 000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

summa                         1 680 000  
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Specifikationer investeringar + löpande kostnader 

 

A. Kostnader för iordningställande av informationshuset. 

 

Entré 

Entrémöbel, vinklad     3 000 

Hyllor mot yttervägg 2 st     2 000 

Stol      1 000 

Kylskåp      5 000 

Belysning ovanför ingång      1 000 

Förvaringsskåp     4 000 

Porslin 50 koppar, 50 fat      3 000 

Bestick      3 000 

Kaffebryggare dubbel     2 000 

Hyllor för informationsmaterial 12 st                        10 000 

Bok/tidskriftshylla     3 000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

summa                         37 000 

 

Entrétank (ar) 

Tank och stativ     60 000 

Filter      15 000 

Belysning        4 000 

Pump        2 000 

Toppfilter        3 000 

Fisk      10 000 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summa                           94 000 

      

Central visningsyta 

Akvarier + ställningar 4 st     40 000  

Lampor      10 000 

Växtodlingar      10 000 

Pumpar      10 000 

Växtmaterial        5 000 

Informationstavlor + belysningar LED      3 000 

Fisk        5 000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summa      83 000 

 

Norra korridoren 

 

Informationstavlor hängbara 20 st    6 000 

Spotbelysningar LED 20 st     4 000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Summa                          10 000 

  

 

Södra korridoren 

Växter solitära + amplar     10 000 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summa      10 000 

 

Konferensdelen 

Dataprojektor, ”kanon”     10 000 

Dator bärbar      10 000 

Stolar         4 000 

Bord         4 000  

Whiteboard        5 000 

Belysning        3 000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

summa      36 000 

 

Spaljédelen 

Växtmaterial spalje       5 000 

Visningsskärm                           25 000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

summa       30 000 

 

Akvaponik för skaldjur 

Tank + ställning     30 000 

Biofilter + ställning     15 000 

Belysning         6 000 

Pump 2 st, vatten + luft       2 000 

Växtmaterial        2 000 

Räkor        3 000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Summa      58 000 

 

Grönytor mellan aktivitetsytor 

Gödning        5 000 

Växtbelysningar     75 000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summa                           80 000 

  

Kontor  och köksdel 

Informationsmaterial, tryckning                                              50 000 

Skrivbord 3 st       3 000 

Stolar 3 st        3 000 

Skrivbordslampor 3 st       2 000 

Datorer bärbara 2 st     20 000 

Bokhyllor 10 st     12 000 

Skrivare        3 000 

Lamineringsapparat       1 000 

Kontorsmaterial övrigt     10 000 

Kökskåp/bänkar     10 000 

Utsugsfläktar      10 000 

Belysning                                                       6 000 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

summa                            130 000 
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Foderhantering 

Kyl                           10 000 

Frys                           10 000 

Spis/varmluftsugn     10 000 

Diskmaskin      10 000 

Arbetsbänkar + hyllor +skåp    10 000 

Köksutrustning övrig     10 000 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summa      60 000 

 

Toaletter  

Toalettmodul handikapp + dusch + handfat                       250 000 

Avlopp toalett + kök, rördragning (anslutning till Fjärilshusets VA)                     100 000 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summa                         350 000 

 

Laboratoriedel 

Analysutrustning     40 000 

Handinstrument     40 000 

Labutrustning övrig     15 000 

Labbänkar 2 st       5 000 

Labhyllor        5 000 

Diskbänk        3 000 

Belysning        5 000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

summa                         113 000 

 

 

 

Demonstrationsyta 

Tankar 3 st plast                          60 000 

Elektroniska ballaster 8 st     25 000 

Växtbelysningar vanliga 8 st                         24 000 

Växtbelysningar LED 4 st                          20 000 

Filter 2 st      20 000 

Hydroponbord                          15 000  

Biobäddar 2 st                          10 000 

Pumpar 2 st        2 000 

Luftpumpar 2 st                            2 000 

Växtmaterial        5 000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

summa                         183 000 

 

Övrigt- övergripande 

Elsystem      60 000 

Back-up värmesystem      40 000 

Målning av väggar och stolpar    15 000 

Målning av golv     10 000  

Regnvattenbassäng + rör + pump    10 000 
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Slangar, bevattningsutrustning    10 000 

Generator + kopplingsplintar                                          7 000 

Jord        5 000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

summa                         157 000 

 

B. Investeringar för att iordningställa produktionshuset 

Fisktankar 9 st                        200 000 

Växtbelysningar vanliga 30 st 400 w á 3500                      105 000  

Mätdataloggning pH, temperatur, syre, konduktivitet                        80 000 

Nyttoinsekter     50 000 

Vattenfilter 3 st     45 000 

Eldragning      40 000 

Pumpar 9 st      36 000 

Biobäddar 6 st     30 000 

Hydroponbord 3* 8 m     30 000 

Växtbelysningar LED 6 st 90 w á 4300    26 000 

Mur      25 000 

Rörsystem      20 000 

Dator för mätdata     15 000 

Färg, penslar, rollers mm.     15 000 

Växtmaterial      10 000 

Plattor      10 000 

Frigolit (till tankarna)     10 000 

Regnvattentankar 2 st       5 000 

Arbetsbord 4 st       4 000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

summa                         756 000 

 

 

 

C. Kostnader löpande per år 

 

Löner  

Löner 1 st inkl. avgifter 45kkr/mån *12 månader             540 000  

Löner 0,5 st inkl.avgifter 22,5 kkr *12 månader           270 000 

Delsumma           810 000 

 

Övriga personalrelaterade kostnader 

Försäkringar              10 000 

Resor, kompetensutveckling                                                                                             50 000 

Ekonomiadministrativa tjänster           30 000 

Arbetskläder               5 000 

Internet             10 000 

Telefoni                                    5 000 

Delsumma                                         110 000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summa             920 000 

 

Årliga löpande driftskostnader för anläggningen 
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Hyra inkl.värme 700kr/m2/år 1000 m2         700 000 

El           150 000 

Verktyg                5 000 

Städutrustning              5 000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

summa           860 000 
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Bilaga 2 – Konferensbilder 

 

 
Ulf Andersson presenterar vår poster. 
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Björn Oliviusson (vänster) diskuterar kommande aquaponiska odlingar med Stan Weyns 

 

 
Postersession på Hotell Vann, Lysekil 
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Björn Oliviusson presenterar projektets finansiärer. 
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Björn Oliviusson presenterar projektet under vattenbrukskonferensen i Lysekil. 
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Bilaga 3 – Bilder växthus 

 

 
Interiör i det blivande produktionshuset. Bild från västra kortsidan. 

 

 
Del av blivande produktionshuset. Denna långsida kommer att grävas ur för att rymma fisk tankar. 
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Blivande produktionshuset sett från östra kortsidan 

. 

 
Blivande komposterings och odlingsyta på produktionshusets norra sida. 
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Informations/biblioteksyta i blivande informationshuset. Grusytan till höger kommer att rymma tankar med 

avelsfisk. 

 

 
Konferensyta/utbildningsyta i informationshuset. 



Projekt Ekofiskcentrum  Sidan 33 av 37 

 
Södra korridoren i informationshuset. Uppe till vänster syns ”träkuben” 
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Norra korridoren i informationshuset. Här kommer informationstavlor att hängas. 
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”Träkuben”. Här kommer små aquaponiska hemma/undervisningssystem att visas. 

 

 
Kontorsdel. Här kommer tre kontorsplatser och ett kök att inrymmas. 
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Plats för demonstrationssystem. Kök och kontor till höger. 

 

 
Spaljedelen i informationshuset. Yta för undervisning/seminarium/bildspel. 
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Bilaga 4 – Poster 

Se bifogad fil: Poster Vattenbrukskonferens oktober 2009.pdf  

 

 

 



 
 

Mobilsamåkningssystem på Adelsö 

LS1206-0873 
 
Vi har infört Adelsö Mobilsamåkning under ett projektår, genom att köpa ett lättanvänt 
tekniskt samåkningssystem av företaget Mobilsamåkning. 
20120324 arrangerade vi en inspirationsföreläsning med Maja Söderberg från 
Mobilsamåkning, åtta månader efter det mötet 20121124, hade vi en stor 
lanseringsfest för Adelsö Mobilsamåkning. Den föregicks av affischering, utdelning av 
flygblad, mailutskick och pressutskick. 
Under projektåret har vi: 
- givit intervjuer, medverkat i artiklar och annonserat, bearbetat Adelsöbor, anordnat 
en tävling med bästa chaufför/bästa passagerare, delat ut bildekaler och 
ficklampor/nyckelringar till de som registrerat sig, delat ut en folder på färjan och vid 
andra tillfällen, skickat mejl i stort sett varje vecka under våren, skrivit på Adelsö 
Mobilsamåkning Facobooksida och Gröna Ön Adelsö’s hemsida. 
 
Under projektåret har 113 Adelsöbor registrerat sig och vi har samåkt 5620 km. 
Vi har också undvikit koldioxidutsläpp på 1068 kg. 
 
Det har också inneburit nya sätt att resa med nya sociala kontakter, ökad 
rörelsefrihet och ekonomisk vinning. 
 
Bilen är fortfarande en viktig status- och frihetssymbol i vårt samhälle. Likaså är 
inrotade vanor såsom att ta den egna bilen svår att bryta. 
Det är en omställningsprocess och beteendeförändring som kräver bearbetning över 
lång tid. 
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1 Förord 
 
 
Detta projekt har delvis finansierats av Landstingets Miljöfond. Det har genomförts i samarbete mellan 
SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid 
Umeå universitet, Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm samt SMHI 
Norrköping.  
 
Till projektet har knutits en referensgrupp med representanter från Naturvårdsverket, 
Miljöförvaltningen i Stockholm, Astma Allergiförbundet, Trafikverket samt Länsstyrelsen i 
Stockholms län. 
 
 
 
 
 
 
Stockholm i januari 2013, 
 
 
Christer Johansson 
Projektledare 
 



Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten  1 
 

 

 

2 Sammanfattning 

2.1 Bakgrund och syfte 
Förhöjda halter av luftföroreningar och pollen i omgivningsluft kan leda till en försämring av 
hälsotillståndet hos personer med astma, KOL eller andra sjukdomar i andningsorganen. Detta har stor 
betydelse för en stor del av Sveriges befolkning eftersom astma, allergisk rinit och kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) tillhör våra vanligaste folksjukdomar. Drygt 40 % av befolkningen i Sverige har 
någon typ av luftvägsbesvär. Eftersom olika luftföroreningar respektive pollen orsakar olika grad av 
besvär och dessutom kan samverka, kan det vara svårt för en person att bedöma risken för att drabbas 
av besvär utifrån information om de enskilda komponenterna. För en person med känsliga luftvägar 
kan det vara den samlade effekten av olika luftföroreningar och pollen som är avgörande. 
 
Syftet med projektet har varit att validera, utvärdera och utveckla information till allmänheten, 
speciellt personer med känsliga luftvägar, om luftkvaliteten och pollenhalterna i regionen innevarande 
dygn och prognoser för kommande två dygn. Informationen är avsedd att exempelvis underlätta 
astmatikers medicinering och för planering av utomhusaktiviteter. Den består av en prognos av ett 
hälsoindex, som baseras på både pollenhalter och halterna av olika luftföroreningar. 
 
Specifika frågeställningar har varit att  

- Kontrollera noggrannheten i de beräknade luftföroreningshalterna 
- Införa beräkningar av pollenhalter beroende på intransporten med luften från andra delar av 

Europa samt kontrollera noggrannheten i de beräknade pollenprognoserna  
- Uppdatera och validera sambanden mellan akutbesök och halter av pollen och luftföroreningar 
- Utveckla och utvärdera användbarheten av informationen med hjälp av ett antal testpersoner.   

 
Projektet har genomförts i samverkan mellan experter inom luftföroreningslära vid Luftvårdsförbundet 
i Stockholms och Uppsala län, meteorologi vid SMHI, epidemiologi vid Umeå universitet och 
palynologi vid Naturhistoriska riksmuseet.  

2.2 Metoder 
Prognoser av luftföroreningshalterna har erhållits från beräkningar av SMHI med en europatäckande 
modell (den s k MATCH modellen). SMHI har också tagit fram ett system för beräkning av 
kommande dygns björkpollenhalter, där både pollen från andra länder och lokalt producerat pollen 
finns med. Palynologiska laboratoriet har framställt manuella björkpollenprognoser för innevarande 
dag och 3 dygn framåt. Hänsyn tas då till gårdagens uppmätta pollenhalter och till vädersituationen 
lokalt och regionalt samt hur vädersystem rör sig över Europa för att om möjligt förutse fjärrtransport 
av pollen från områden utanför Sverige. De tar även hänsyn till blomningssituationen – var växterna 
befinner sig i sin blomningscykel.  
 
Umeå universitet har sedan tidigare visat att både luftföroreningar och björkpollen påverkar antalet 
akutbesök på sjukhus på grund av astmabesvär. Utifrån detta underlag har man tagit fram ett riskindex 
som bygger på den förväntade ökningen i antalet akutbesök beroende på luftföroreningshalterna och 
björkpollenhalterna. Indexet är summan av effekterna av luftföroreningar och björkpollen och beror på 
halterna och vilken betydelse de olika komponenterna har för ökningen av akutbesök på grund av 
astmabesvär. 
 
Det samlade indexet har sedan presenterats på Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbunds 
hemsida. Halterna och indexet presenterades på kartor som täcker stora delar av Stockholms och 
Uppsala län, med högre upplösning i de mest befolkade och förorenade områdena i regionen. Pollen 
och luftföroreningshalterna redovisades också på separata kartor, så att exempelvis de personer som är 
mer känsliga för pollen skall kunna bedöma vad som orsakar ett visst hälsoindex för en specifik dag. 
All information uppdaterades varje dygn. 
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För att undersöka om tillgång till informationen har någon effekt inbjöds ett antal vuxna astmatiker för 
utvärdering. De ingår i ett stort Europeiskt forskningsprojekt, GA2LEN (Global Allergy and Asthma 
European Network) (http://www.ga2len.net) och var pollenallergiska astmatiker boende centralt i 
Stockholm. De fördelades slumpmässigt i två grupper medverkade i en astmadagboksstudie. 
Testgruppen fick veta om webbsidan med astmariskinformation och uppmanades att utnyttja den, 
medan kontrollgruppen inte gavs någon sådan information. Båda grupperna fick föra en elektronisk 
astmadagbok där man på nätet dagligen svarade på frågor främst om besvär och medicinering. Bara 
dygn när man var i Stockholm ingick. 

2.3 Resultat och slutsatser 
En jämförelse mellan de modellberäknade prognosticerade luftföroreningshalterna och mätvärdena 
visar att prognoser har olika kvalitet: 

 Prognoserna för kvävedioxid (NO2) fungerar väl och förutsäger också i tid när höga värden är 
att vänta. Dock finns en viss tendens till underskattning av de högsta dygnsvärdena. 

 Prognoser för ozon (O3) varierar säsongsmässigt bra och halternas nivåer är också mycket lika 
de uppmätta. Emellertid finns tillfällen när modellen missar att prognosera höga värden, 
liksom det omvända. 

 Prognoser för partiklar (PM10) är inte tillfredsställande och de underskattar starkt de verkliga 
halterna. Bakgrunden är att modellen inte beskriver de lokala emissionerna av slitagepartiklar. 

Slutsatsen är att prognoserna visar användbara resultat för NO2 och ozon, men bör förbättras när det 
gäller PM10. Likaså när det gäller modellering av björkpollenhalter krävs en del vidareutveckling för 
att få tillräckligt bra prognoser. Däremot visar resultaten att de manuella pollenprognoserna har en god 
överensstämmelse som gör att de lämpar sig väl som en av de parametrar som ligger till grund för 
astmariskindexprojektet. 
 
Baserat på de verkligt uppmätta värdena konstaterades att pollenhalten var viktigast för riskindexet 
under försöksperioden (april-juni 2012). Björkpollenhalten bidrog till 47 % av den totala riskökningen 
(riskindexet) på grund av pollen och luftföroreningar. Pollen beräknades bidra till 5 % fler akutbesök 
för astmabesvär i regionen under perioden. Partiklar (PM10), ozon och avgaser (mätt som 
kväveoxider) stod för 37 %, 10 % respektive 4 % av riskökningen. De beräknades kunna medföra 4 %, 
1 % och 0,4 % fler akutbesök på grund av astmabesvär.  
 
Det prognosticerade indexet, som alltså beräknats baserat på manuella pollenprognoser och 
modellerade luftföroreningshalter, stämde bra med det uppmätta indexet för alla parametrar utom för 
partiklar (PM10). För partiklar underskattades riskökningen på grund av att de modellerade värdena 
var för låga.  
 
Tyvärr blev rapporteringen av riskindex på hemsidan felaktig under perioden med de högsta 
pollenhalterna. Istället för att rapportera högt index, rapporterdes ett väldigt lågt. Det medförde att 
testgruppen, som hade tillgång till informationen på hemsidan, informerades om att risken för besvär 
var liten, trots att den i själva verket var mycket hög på grund av höga pollenhalter.  
 
Astmadagboksstudien bekräftade att andningsbesvär, astmamedicinering, ögon- och näsbesvär samt 
medicinering för allergi ökade med ökande beräknat riskindex. Kontrollgruppen, som alltså inte hade 
tillgång till hemsidan med information om riskindexet, rapporterade mer besvär än testgruppen. För 
andningsbesvär ökade skillnaderna mellan grupperna med stigande risktal, medan ögon- och näsbesvär 
var konstant högre hos kontrollgruppen.  
 
Resultaten tyder alltså på att testgruppen använt sig av informationen och kunnat hålla sin exponering 
lägre (eftersom de hade informationen att risken för besvär var låg).  
 
Om Luftvårdsförbundet bestämmer att systemet ska fortsätta så är det främst partikelprognoserna 
under våren som måste förbättras för att informationen ska bli riktigt användbar.  
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3 Bakgrund 
Astma, allergisk rinit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) tillhör våra vanligaste 
folksjukdomar. Drygt 40 % av befolkningen i Sverige har någon typ av luftvägsbesvär. Förhöjda halter 
av luftföroreningar och pollen i omgivningsluft kan leda till en försämring av hälsotillståndet hos 
personer med astma, KOL eller andra sjukdomar i andningsorganen (Forsberg, 2005; Johansson, 2007; 
Klein m fl., 2012). Det är också väl känt att pollen hör de mest besvärande allergenerna. Av olika 
pollen är det främst björk som orsakar besvär hos astmatiker. Relativa betydelsen av pollen och olika 
luftföroreningar kan variera kraftigt under året, beroende på källorna och meteorologin (Forsberg och 
Meister, 2010).  
 
Idag finns information om pollenhalter och luftföroreningshalter var för sig att tillgå via internet på 
olika hemsidor eller radio/tidningar. Eftersom olika luftföroreningar respektive pollen orsakar olika 
grad av besvär och dessutom kan samverka, kan det vara svårt för en person att bedöma risken för att 
drabbas av besvär utifrån information om de enskilda komponenterna. För en person med känsliga 
luftvägar kan det vara den samlade effekten av olika luftföroreningar och pollen som är avgörande.  
 

4 Projektets målsättningar 
Slutliga målet med projektet var att tillhandahålla information om luftkvaliteten som är till hjälp för 
personer med speciellt känsliga luftvägar, främst astmatiker.  
 
Informationen skall 
 

 vara till hjälp vad gäller behovet av exempelvis medicinering och för planering av 
utomhusaktiviteter 

 ta hänsyn till förekomsten av både pollen och luftföroreningar, eftersom båda dessa parametrar 
har stor betydelse för luftens kvalitet ur en astmatikers synvinkel. 

 redovisa pollen och luftföroreningshalterna var för sig, så att exempelvis de personer som är 
mer känsliga för pollen skall kunna bedöma vad som orsakar ett visst hälsoindex för en 
specifik dag. 

 ge en prognos för hälsoindex, pollen- och luftföroreningshalterna. 
 
Syftet var att validera, utvärdera och utveckla olika delar av informationen:  

 Kontrollera noggrannheten i de beräknade luftföroreningshalterna 
 Införa beräkningar av pollenhalter beroende på intransporten med luften från andra delar av 

Europa samt kontrollera noggrannheten i de beräknade pollenprognoserna  
 Uppdatera och validera de gamla sambanden mellan akutbesök och halter av pollen och 

luftföroreningar 
 Utvärdera användbarheten av informationen med hjälp av ett antal testpersoner.   

 
 

5 Resultat 

5.1 Luftföroreningsprognoser 

5.1.1 Metoder	
Prognoser av luftföroreningshalterna har erhållits dels från beräkningar med den s k MATCH 
modellen1, dels från beräkningar med enklare lokala modeller som ingår i Luftvårdsförbundets 

                                                      
1  MATCH är en avancerad datormodell som utvecklats på SMHI. Modellen använder detaljerad 
kartläggning av utsläpp av kemiska komponenter till atmosfären tillsammans med meteorologiska data 
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system2. Validering av beräknade luftföroreningshalter genomfördes genom att jämföra med uppmätta 
halter i Stockholm, Uppsala, Södertälje och Norr Malma (bakgrundsstation). Dels utvärderades 
beräknade halter för senaste dygnet som baserats på känd meteorologi, dels halterna aktuellt dygn och 
kommande dygn. Utvärderingen gjordes för 2-dygnsprognoser av ozon, kväveoxider och partiklar 
(PM10)3. Mätningarna genomfördes inom ramen för Luftvårdsförbundets övervakningsprogram 
(http://www.slb.nu/lvf). SLB analys ansvarade för mätningarna och de lokala modellberäkningarna. 
SMHI ansvarade för de regionala spridningsberäkningarna över Europa och den urbana nedskalning 
som gjorts med MATCH-modellen över Stockholm på 2x2 km (GASLINK-systemet). SMHI 
producerade samtidigt meterologiska prognoser för beräkningar med SULVFs lokala modeller.  
 

5.1.2 Resultat	
Figur 1-3 visar en jämförelse mellan uppmätta halter på Torkel Knutson-stationen på Södermalm och 
simulerade 2-dygnsprognoser från SMHIs MATCH modell på urban skala över Stockholm 
(GASLINK-systemet). Vi ser för NO2 en mycket bra överenstämmelse mellan prognoserade 
dygnsvärden och uppmätta halter i centrala Stockholm. För NO2 är det lokala bidraget från trafik det 
dominerande och den emissionsdatabas som används beskriver väl utsläppen av kväveoxider längs 
vägnätet. Fördelningskurvorna visar dock att prognoserna inte klarar att simulera de allra högsta 
dygnsvärdena. 
 
För ozon bestäms halterna av långväga transporter och halterna har också en tydlig säsongsvariation 
med lägre värden på vintern och högre på våren och sommaren. Prognoserna för 8-
timmarsmedelvärden av ozon är bra och klarar också, enligt fördelningskurvan, att simulera max-
värden som överensstämmer med de uppmätta. Observera att det dock inte alltid betyder att 
prognosens maxvärden kommer vid rätt tidpunkt, något som framgår om man detaljstuderar tidsserien. 
 
För partiklar PM10 visas att modellen inte kan prognosera rätt värde inne i Stockholm. Tidigare 
analyser av GASLINK-systemet har visat att det långväga bidraget är någorlunda väl simulerat, men 
att det lokala bidraget ofta är kraftigt underskattat. Det beror på att GASLINK-systemet inte har 
dynamiska emissionsdata för slitagepartiklar, dvs de som genereras av dubbdäck och som frigörs till 
luften när vägbanan torkar upp. Utan en sådan modell för slitagepartiklar blir, i dagsläget, 
prognossystemet otillfredsställande för PM10-prognoser. 
 
Figur 4-5 visar simulerade prognoser av maximala dygnsvärden för NO2 och maximala 8-
timmarsmedelvärden för ozon. För NO2 visas tydligt hur den lokala trafiken utgör en dominerande 
källa. För ozon kan vi se att Stockholm stad bidrar till lägre halter genom att de stora kväveoxid-
utsläppen där konsumerar delar av ozonet. De maximala värdena inträffar i perifera delar av området.  
 
 

                                                                                                                                                                      
för att beräkna omvandling, transport och nedfall av luftföroreningar. Se 
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/spridningsmodellen-match-1.601  
2 http://www.slb.nu/lvf/Halter/modeller.htm.  
3 Förenklat uttryckt kan man säga att PM10 avser partikelkoncentration för alla partiklar med en 
diameter som är mindre än 10 µm.  
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Figur 1. . Jämförelse mellan 2-dygnsprognoser och uppmätta dygnsvärden av NO2 på Södermalm i centrala 
Stockholm. Tidsserien visar alla dygn medan den ackumulerade fördelningen visar data för de dygn då både modell 
och mätning gett information. 

 

 
Figur 2. Jämförelse mellan 2-dygnsprognoser och uppmätta 8-timmarsvärden av ozon på Södermalm i centrala 
Stockholm. Tidsserien visar alla data medan den ackumulerade fördelningen visar data för de timmar då både modell 
och mätning gett information. 

 
 

 
Figur 3. Jämförelse mellan 2-dygnsprognoseroch uppmätta dygnsvärden av PM10 på Södermalm i centrala 
Stockholm. Tidsserien visar alla data medan den ackumulerade fördelningen visar data för de dygn då både modell 
och mätning gett information. 
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Figur 4. Maximala halter av 2-dygnsprognoser för dygnsmedelvärden av NO2 över Stockholm-Uppsala under 2012, 
beräknade med MATCH GASLINK. 

 

 
Figur 5. Maximala halter av 2-dygnsprognoser för 8-timmarsmedelvärden av O3 över Stockholm-Uppsala under 
2012, beräknade med MATCH GASLINK. 
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5.1.3 Slutsatser	luftföroreningsprognoser	
Modellsystemet MATCH – GASLINK bidrar med 2-dygnsprognoser i form av haltfält med 2x2 km 
upplösning. En jämförelse med mätvärden visar att prognoser har olika kvalitet: 

 Prognoserna för NO2 fungerar väl och förutsäger också i tid när höga värden är att vänta. 
Dock finns en viss tendens till underskattning av de högsta dygnsvärdena. 

 Prognoser för O3 varierar säsongsmässigt bra och halternas nivåer är också mycket lika de 
uppmätta. Emellertid finns tillfällen när modellen missar att prognosera höga värden, liksom 
det omvända. 

 Prognoser för PM10 är inte tillfredsställande och de underskattar starkt de verkliga halterna. 
Bakgrunden är att modellen inte beskriver de lokala emissionerna av slitagepartiklar. 

 
Sammanfattningsvis visar prognossystemet lovande och användbara resultat för NO2 och ozon, men 
bör förbättras när det gäller PM10. 
 

5.2 Pollenhalter och prognoser  

5.2.1 Metoder	
Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet ger, under perioden mars till och med 
augusti, ut pollenprognoser för Stockholmsområdet.  
 
De pollendata som utgör en del av underlaget till pollenprognoserna uppmäts med hjälp av en 
”Burkard Seven Day Recording Volumetric Spore Trap”, i vardagslag kallad för ”pollenfälla”. 
Pollenfällan är placerad på Arrhenius-laboratoriets tak i Frescati (Stockholms universitet). 
Pollenpartiklarna (men även andra partiklar som damm, mineralkorn, sot mm), som sugs in genom en 
spaltformig öppning (2x14 mm), träffar en trumma med klibbig tejp som sakta roterar så att ny tejpyta 
exponeras vid öppningen vartefter tiden går. Mängden luft är 10 l/min som ungefär motsvarar den 
volym luft som en person i vila andas in. Varje vardag byts tejpen ut och analyseras i mikroskop i 400 
ggr förstoring varvid pollenkornen bestäms till art, släkte eller familj. Resultatet anges i antalet pollen 
per kubikmeter luft och dygn. I detta projekt användes bara prognoserna för björkpollen. 
 
När Palynologiska laboratoriet framställer pollenprognosen utgör gårdagens uppmätta pollenhalter en 
del av underlaget. Hänsyn tas även till vädersituationen lokalt och regionalt men också hur 
vädersystem rör sig över Europa för att om möjligt förutse fjärrtransport av pollen från områden 
utanför Sverige. En annan viktig faktor att ta med vid ställandet av en prognos är blomningssituationen 
– var växterna befinner sig i sin blomningscykel. Tidigare säsongers mätdata och samlad erfarenhet är 
också en viktig del av underlaget.  Alla ingående parametrar bedöms av den som analyserar och tar 
fram pollenprognosen. Pollenprognosen är således inte en produkt av någon automatiserad 
modellering. 
 
Prognoser görs för innevarande dag (00) och för tre dygn framöver (dag 01, 02, 03). Vid veckoslut och 
långhelger görs även längre prognoser (dag 04, 05, 06). Det innebär att det alltid finns en prognos för 
varje dag, även helgdagar, en prognos som då är gjord en (två eller tre) dagar innan. Däremot finns det 
inte alltid dag 00- prognoser för varje dag eftersom det inte görs prognoser på helgdagar. 
 
Palynologiska laboratoriet använder sig av följande mängdklasser i prognoserna: 
Låga (L, 1-10 pollen/m3), Måttliga (M, 11-100 pollen/m3), Höga (H, 101-1000 pollen/m3), Mycket 
höga (H+, >1000 pollen/m3). I det dagliga arbetet används dessutom mellanliggande nivåer med 
beteckningarna Låga till måttliga (L-M), Måttliga till höga (M-H) och Höga till Mycket höga (H-H+). 
 
För att kunna väga samman pollenprognoserna med övriga data för hälsoindexet har det varit 
nödvändigt att överföra pollenklasserna till ett specifikt siffervärde (se Tabell 1). För klasserna L, M 
och H valdes mittenvärdet d.v.s. 5, 45 och 450 pollen/m3 luft. För den högsta klassen, H+, valdes 
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värdet 2000. För de mellanliggande nivåerna har den praktiska användningen fått styra hur dessa 
värden ska anges. Nivåerna L-M och M-H beskriver läget när pollenhalten förväntas ligga i den lägre 
klassens övre del men att det inte är helt osannolikt att pollenhalten kan komma att nå upp över 
gränsen till nästföljande klass. För L-M valdes därför värdet 15, och på motsvarande sätt valdes 120 
för M-H. 
 
Beroende på den logaritmiska skalan är intervallet för höga halter brett (101-1000) och det är därmed 
angeläget att välja ett tredje värde inom detta intervall, därför valdes 900 för nivån H-H+, som i den 
praktiska användningen närmast motsvarar när pollenhalterna förväntas vara höga med god marginal 
och nära nivån för mycket höga halter. 
 
Tabell 1. Pollenklassernas specifika värde för hälsoindexet.  

 
 

5.2.2 Resultat	för	2012	
 
Pollensäsongen 2012 i Stockholm hade en ovanligt riklig björkblomning, totalhalten var den högsta på 
många år, sedan mätningarnas start bara överträffad av säsongen 2006 (Figur 6). 
 

 
Figur 6. Totalt uppmätt antal pollen per kubikmeter luft i Frescati (Stockholm) under 1988-2012.  

 
I början av april förekom en del fjärrtransport eller möjligen lokal blomning – det är svårt att säga 
vilket ursprung de första pollenhalterna hade. Den lokala blomningen i Stockholmsområdet började 
den 22-23 april samtidigt som ett tekniskt fel medförde att inga pollen kunde uppmätas. Halterna steg 
snabbt och under slutet av april och början av maj noterades höga halter (H) eller mycket höga halter 
(H+) under 25 dagar i följd vilket är ovanligt länge. Fjärrtransport från den intensiva björkblomningen 
i norr medförde höga halter också den 24 maj (Figur 7). 
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Figur 7. Dagliga pollenhalter år 2012, vid Frescati, Stockholm. 

 
De manuella pollenprognoserna visade mycket god överensstämmelse med de uppmätta pollenhalterna 
(Figur 8 och Figur 9). Som väntat är det pollenprognosen för innevarande dag (00), som bäst stämmer 
överens med den uppmätta pollenhalten. Även dag 01- och dag 02-prognoserna stämmer bra. Generellt 
finns en liten överprognostisering i början på säsongen (12-19 april, Figur 9), detta för att 
uppmärksamma allergikerna på att säsongen inleds samt för att varna för de höga pollenhalter av björk 
som kommer inom kort. 
 
När björken väl har kommit till den mognadsfas när blomningen kan börja är det vädret som styr 
pollensläppet. Pollensläppet kan då ske inom det närmaste dygnet eller efter ytterligare några dagar, 
skillnaden som avgör kan vara en solig eller en mulen dag. Därför kan tidpunkten för den initiala 
ökningen av pollen vara svår att förutsäga, som t.ex. den 10 april (Figur 9). Extra olyckligt blir det om 
en helg sammanfaller med en markant ökning av björkpollenhalten som då inte kan korrigeras förrän 
efter helgen, som t.ex. 28-29 april. 
 
 

 
Figur 8. Manuella prognoser för innevarande dag jämfört med uppmätta pollenhalter.  
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Figur 9. Manuella prognoser för pollenhalter för innevarande dag (00), i morgon (01) och i övermorgon (02). 
Prognoserna jämförs med de uppmätta halterna.  

 

5.2.3 Slutsatser	–	björkpollenhalter	och	manuella	prognoser	
Pollensäsongen 2012 i Stockholm hade en ovanligt riklig björkblomning, totalhalten var den högsta på 
många år, sedan mätningarnas start bara överträffad av säsongen 2006. Den lokala blomningen i 
Stockholmsområdet började den 22-23 april.  
 
Resultaten visar att de manuella pollenprognoserna har en god överensstämmelse som gör att de 
lämpar sig väl som en av de parametrar som ligger till grund för astmariskindexprojektet (kartbaserad 
prognosinformation till astmatiker). Den manuella prognosen tar hänsyn till såväl den lokala 
blomningen som fjärrtransport före och efter den lokala blomningen. Ibland kan det vara svårt att 
bedöma om och när en fjärrtransportsituation ska inträffa.  
 

5.3 Pollenmodell för prognos av halterna med hänsyn till intransport från 
andra länder 

En pollenmodell skulle kunna vara ett hjälpmedel som bidrar till att säkrare förutsäga fjärrtransport. 
Som påpekats ovan använder sig Palynologiska laboratoriet av väderkartor för att manuellt bedöma 
bidrag till pollenhalterna från fjärrtransport. I detta projekt testades en beräkningsmodell som bygger 
på en meteorologisk prognosmodell, en empirisk pollenemissionsmodell och en pollentransportmodell 
för skattning av björkpollenhalterna, främst bidraget från fjärrtransporten. 

5.3.1 Metod	
Finska Meteorologiska Institutet (FMI) har utvecklat en Europatäckande modell för beräkning av 
pollenhalter (björkpollen). Pollenmodellen finns implementerad i FMI’s transportmodell SILAM 
(http://silam.fmi.fi/SILAM_main.htm) för pollenprognoser. Genom ett samarbete mellan SMHI och 
FMI finns pollenmodellen nu också införd i SMHI’s transportmodell MATCH för att möjliggöra 
motsvarande pollenprognoser.   
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Figur 10. Schematisk skiss av prognoskedjan för pollen.  

 
Emissionsmodellen bygger på att ett ackumulerat temperaturöverskott (graddagar) bestämmer när 
pollenemissionerna startar men också hur länge dessa pågår. I modellen tas hänsyn till nederbörd, 
fuktighet och vind som påverkar intensiteten i pollenemissionen. Ett omfattande arbete har genomförts 
vid FMI för att bestämma tröskelvärdet av graddagar för björkblomning över hela Europa samt andra 
parametrar i modellen. I systemet ingår också en inventering av andelen björkskog i 50x50km rutor 
över Europa, se Figur 8. 
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Figur 11. Björkförekomsten i Europa. Ligger till grund för skattning av pollenutsläppen och beräkning av pollehalter. 

 
Modellberäknade prognoser från transportmodellen MATCH finns tillgängliga 10 dagar framåt och 
valideringen av modellen baseras dels på tidpunkt för första upptäckta pollenmängder (troligtvis 
transport från redan påbörjad blomning innan lokal blomning), uppskattad start av lokal blomning, 
samt pollenmängder under blomningstid.  
 
Prognostiserade halter av björkpollen jämförs med uppmätta pollenhalter från mätstationen i 
Stockholm. Pollenmätningarna genomförs av Palynologiska laboratoriet. SMHI ansvarar för 
beräkningarna av pollenhalter i MATCH och valideringen av dessa beräkningar. 
 
Under pollensäsongen 2012 var modellen inte helt färdigutvecklad och korrigeringar av systemet fick 
göras under projektets gång. Efteranalys nu har gjorts för åren 2009-2012 med en stabil modellversion. 
I en känslighetsanalys kan vi se att tröskelvärdet för bildande av temperatursumman är en av de 
viktigare parametrarna. I ursprungsmodellen var tröskelvärdet satt till 3.5 C men vi finner att en nivå 
på 5.5 C ger ett bättre resultat för 2012, se Figur 12. 
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Figur 12. Tid för björkblomning beroende på tröskelvärde för ackumulerad dygnstemperatur; 3,5 oC i vänstra 
figuren och 5,5 oC i högra.  

 
 

Figur 13. Modellresultat och mätningar för 2012, och för Naturhistoriska Riksmuséet, med ett tröskelvärde av 3.5 C 
(till vänster) respektive 5.5 C (till höger). I figurerna finns också den relativa lokala emissionen inlagd. Denna ger en 
tydlig bild av blomningssäsongen för denna plats och samtidigt de delar av pollenperioden som är mer påverkad av 
regional- eller långtransport, snarare än bidrag från lokal blomning. 

 
Vi har vid efterberäkningar för åren 2009-2011 sett att tröskelvärdet 5.5 C är klar bättre än 3.5 C i 
jämförelse mot mätdata, förutom för 2010 då denna förändring ger en alltför sen blomning i modellen, 
se Figur 13. 
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Figur 14. Modellresultat och mätningar för 2010. Figuren visar ett det tröskelvärde som gav bra resultat för 2012 
(Figur 13) inte alls når upp till förväntningarna för 2010. 

 

5.3.2 Slutsatser	om	pollenmodellering	
Slutsatsen är att det krävs en del vidareutveckling av pollenmodellen för att få tillräckligt bra 
prognoser. En möjlighet kan vara att modelleringen ska baseras på en bukett av temperatursummor, 
med olika tröskelvärden, och därmed gen en ensemble av modellberäkningar som kan fånga in en 
spridning som är en del av den osäkerhet vi bör hantera.  

5.4 Halt- responssamband och riskindex 
Många epidemiologiska studier har visat samband mellan förhöjda halter av olika luftföroreningar 
samt olika hälsoutfall, exempelvis sjukhusinläggningar eller akutbesök för respiratoriska diagnoser.  
Information om de aktuella björkpollenhalterna är inte alltid inkluderat i modellen, ibland därför att 
informationen inte är tillgänglig, ibland därför att den effekten ses som ointressant.  

5.4.1 Metoder	
Riskindexet bygger på halt-responssambandet från en epidemiologisk studie om korttidseffekter av 
både olika luftföroreningar och pollen på akutbesök för astmabesvär. 
 
Uppgifter om dagligt antal akutbesök för astmadiagnoser i Storstockholm (1.2 miljoner invånare) för 
åren 2001-2005 hämtades hos Patientregistret. Urbana bakgrundshalter av luftföroreningsvariabler 
som partiklar, kvävedioxid och ozon från SLB Analys på Miljöförvaltningen i Stockholm samt halter 
av björk- och gräspollen från Naturhistoriska riksmuseet. 
 
En statistisk bearbetning av data gav information om vilken betydelse som pollen och olika 
luftföroreningar hade för akutbesöken när hänsyn togs även till andra förhållanden, t ex 
kalendereffekter och meterologiska variabler.  Inga statistiskt signifikanta samband hittades mellan 
akutbesök för astma och halter av gräspollen, därför används bara sambandet med björkpollen i 
beräkningar av riskindexet.  
 
Olika alternativ för att specificera pollenexponeringen validerades. Exempelvis kategoriserades de 
dagliga pollenvärdena som klasser baserad på kategorier som används i polleninformation till 
allmänheten (se Avsnitt 4.2.1), dessutom testades en icke-linjär funktion av de aktuella värdena. Även 
olika tidsfönster för polleneffekten prövades för att undersöka de fördröjda effekterna av pollen.  
 
Resultaten indikerade att för en prognosmodell med kort förvarningstid var det mest lämpligt att 
använda den linjära funktionen av de aktuella pollenhalterna.  Den genomsnittliga halten av pollen 
samma dag och dagen innan (lag 01) akutbesöket användes för att beskriva sambanden. Samma 
tidfönster användes även för de olika luftföroreningshalterna i modellen.  
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Halt-responssambanden anger den procentuella ökningen av antal akutbesök för astma på grund av 
förhöjda halter av luftföroreningar och björkpollen. En ökning av PM10 halten med 10 µg/m3 
beräknas öka det förväntade antalet akutbesök med 2.5%. Lika stor ökning av halten av kväveoxider 
och ozon skulle öka det förväntade antalet akutbesök med motsvarande 0.5% och 0.3%.  
En ökning av björkpollen med 100 pollen/m3 motsvarar en ökning av akutbesök med 2.6%.     
 
Hälsoindexet beräknas som en sammanviktad summa av halterna av luftföroreningar och 
björkpollenhalterna. Viktningen görs baserat på de halt-responssambanden från den epidemiologiska 
studien.   

5.4.2 Resultat		
Innan resultaten för den aktuella testperioden presenteras, kan det vara intressant se hur betydelsefulla 
luftföroreningarna och björkpollenhalterna kan vara för akutbesök för astmabesvär. Figur 15 visar hur 
mycket olika luftföroreningar och björkpollen beräknas bidra till akutbesök på grund av astmabesvär i 
Stockholmsregionen. Värden i figuren är månadsmedelvärden för perioden 2006-2011 och bygger på 
mätningar av luftföroreningar i centrala Stockholm (taket på Mariapolikliniken på Södermalm) samt 
björkpollenmätningar i Frescati.  
 
Av luftföroreningarna är det främst partiklar (PM10) som ökar antalet akutbesök. PM10 halterna 
bidrar med i genomsnitt som mest knappt 10 % flera akutbesök under mars månad. Ozon beräknas 
kunna leda till någon procent fler besök och NOx, som får betraktas som en indikator för 
fordonsavgasexponering, kan leda till mindre än 1 – 2 % fler akutbesök. I samband med höga 
björkpollenhalter under våren, t ex maj månad, kan antalet akutbesök öka med i genomsnitt ca 5 % 
jämfört med perioder utan björkpollen. Summan av de procentuella ökningarna av akutbesök på grund 
av PM10, ozon, NOx och björkpollen utgör det totala hälsoriskindexet som används i detta projekt. 
Figur 15 visar att flest akutbesök på grund av exponering för luftföroreningar och björkpollen inträffar 
under våren, mars – maj. Detta beror på att perioder med höga pollen- och partikelhalter samt även 
delvis ozon, sammanfaller under denna period. 

 
Figur 15. Genomsnittliga värden för astmariskindex (=procentuella ökningen av antal akutbesök på sjukhus i 
Stockholmsområdet) baserat på pollenmätningar vid Frescati samt luftföroreningsdata (PM10, O3, NOx) från taket 
på Mariapolikliniken på Södermalm.  
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Figur 16 visar utvecklingen av hälsoriskindexet under den aktuella testperioden, april – juni 2012. I 
denna figur bygger riskindexet på de verkligt uppmätta halterna, inte de som prognosticerats. Av 
figuren framgår att de ovanligt höga björkpollenhalterna hade absolut störst betydelse för indexet 
under en stor del av perioden. Ett riskindex på 100 motsvarar en förväntad fördubbling av antalet 
akutbesök på grund av astmabesvär. Under slutet på april – början av maj uppgick indexet till 80, dvs 
80 % fler akutbesök förväntades inträffa jämfört med utan björkpollen och normala 
luftföroreningshalter.  
 

 
Figur 16. Riskindex för de olika föroreningarna och pollen baserat på de verkligt uppmätta halterna under april – 
juni, 2012. 

 
Figur 17 visar hälsoriskindexet för samma period som i Figur 16 fast nu baserat på de prognosticerade 
pollen- och luftföroreningshalterna. För beräkning av hälsoriskindexet hämtades pollenprognoserna 
från en server på SMHI till vilken Palynologiska laboratoriet dagligen rapporterar in prognoserna för 
vidare spridning till media. SMHI hade dock inför säsongen 2012, tagit fram ett nytt gränssnitt för 
inrapporteringen. Systemet visade sig ha allvarliga initiala problem som medförde att inrapporterade 
halter för de högsta pollenklasserna under perioden med de högsta pollenhalterna (slutat av april – 
början av maj) blev helt felaktiga då de vidareförmedlades till projektet och övriga kunder som tog del 
av rapporten via SMHIs server. Denna period sammanföll med långhelgen i samband med Valborg 
och första maj, vilket gjorde att felet inte upptäcktes förrän i efterhand.  
 
Vänstra diagrammet i Figur 17 visar det felaktiga indexet som presenterades på hemsidan. Den 
information som testgruppen i projektet fick var alltså att man inte behövde befara ökade besvär på 
grund av pollen eller luftföroreningar.  
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Figur 17. Riskindex baserat på prognoserna. Vänstra figuren visar hur den korrekta prognosen skulle sett ut och den 
högra visar den som felaktigt blev rapporterad. 

 
Figur 18 visar en jämförelse mellan de verkligt uppmätta och de prognosticerade bidragen till 
riskökningarna på grund av luftföroreningar och björkpollen under testperioden. För björkpollen 
används i detta fall de som Palynologiska laboratoriet rapporterat (inte de felaktiga som lästes av från 
servern på SMHI). Av figuren framgår att indexökningarna på grund av pollen, ozon och avgaser 
stämmer väl med de uppmätta, både om prognosen görs för imorgon och i övermorgon. Däremot 
underskattas riskökningen på grund av partiklar (PM10). Underskattningen beror på att 
prognosmodellen saknade bidrag till PM10 halterna från lokalt vägdamm (såsom beskrivits ovan).  
 

 
Figur 18. Genomsnittliga riskindex för perioden april – juni 2012. Riskindexen baseras på de verkligt uppmätta 
halterna, och prognoserna för samma dag som gjordes dagen innan respektive 2 dagar innan. 

 

5.4.3 Slutsatser	
Ett riskindex som bygger på samband mellan antalet akutbesök på grund av astmabesvär och halterna 
av luftföroreningar och björkpollen har beräknats. Sambanden anger den procentuella ökningen av 
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antal akutbesök för astma på grund av förhöjda halter av luftföroreningar och björkpollen. En ökning 
av PM10 halten med 10 µg/m3 beräknas öka det förväntade antalet akutbesök med 2.5%. Lika stor 
ökning av halten av kväveoxider och ozon skulle öka det förväntade antalet akutbesök med 
motsvarande 0.5% och 0.3%. En ökning av björkpollen med 100 pollen/m3 motsvarar en ökning av 
akutbesök med 2.6%. Hälsoindexet beräknas som en sammanviktad summa av halterna av 
luftföroreningar och björkpollenhalterna.  
 
Riskindexet är som högst under våren på grund av att det är under denna period som halterna av 
partiklar och björkpollen är som högst. För den aktuella testperioden va björkpollenhalterna ovanligt 
höga vilket bidrog till ett riskindex på upp emot 80, vilket motsvarar en förväntad 80 procentig ökning 
av antalet akutbesök jämfört med perioder utan pollen och normala (låga) luftföroreningsnivåer.  
 
Det prognosticerade indexet stämmer väl med indexet baserat på uppmätta värden för alla parametrar 
utom för pariklar (PM10) som underskattas kraftigt under våren.  
 

5.5 Presentation av riskindex på internet 
Det prognosticerade indexet presenterdes på en hemsida: 
http://slb.nu/luftkvalitet/  
 
På sidan fanns information om risk för besvär p g a höga halter av PM10, ”Fordonsavgaser” (NOx 
halterna användes som indikator för avgaser), ozon, pollen och det totala indexet (= summan av de 
enskilda bidragen). Ett par exempel visas i Figur 19. 
 

   
Figur 19. Exempel på hur hemsidan med riskindexet såg ut. 
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5.6 Studie av användbarheten och nyttan av informationen – astmadagbok  

5.6.1 Metod	
För att undersöka om tillgång till informationen har någon effekt valde vi att göra en studie istället för 
att subjektivt fråga om nyttan. Astmatikerna från Stockholm som inbjöds för utvärderingen är vuxna 
personer som ingår i ett stort Europeiskt forskningsprojekt, GA2LEN (Global Allergy and Asthma 
European Network) (http://www.ga2len.net). Ur den databasen identifierades 40 pollenallergiska 
(enligt test) astmatiker boende så centralt som möjligt i Stockholm. Dessa fördelades slumpmässigt i 
två grupper och inbjöds medverka i en astmadagboksstudie. Testgruppen fick veta om webbsidan med 
astmariskinformation och uppmanades att utnyttja den, medan kontrollgruppen inte gavs någon sådan 
information. Båda grupperna fick föra en elektronisk astmadagbok där man på nätet dagligen svarade 
på frågor främst om besvär och medicinering. Bara dygn när man var i Stockholm ingår.  

5.6.2 Resultat	
Medelantalet deltagare per dygn var 6,5 i testgruppen och 7,5 i kontrollgruppen. Andningsbesvär, 
astmamedicinering, ögon- och näsbesvär samt medicinering för allergi ökade med beräknade risktal. 
Kontrollgruppen rapporterade mer besvär än testgruppen. För andningsbesvär ökade skillnaderna 
mellan grupperna med stigande risktal, medan ögon- och näsbesvär ligger mera konstant högre hos 
kontrollgruppen.  

5.6.3 Slutsatser	‐	astmadagbok	
Björkpollenhalterna var väldigt höga under april maj vilket medförde ökade besvär. På grund av fel 
vid rapporteringen fick testgruppen felaktig information risken för besvär; dvs de fick informationen 
av det var liten risk för besvär trots att pollenhalterna var ovanligt höga under slutet av april – början 
av maj. Under denna period rapporterade testgruppen mindre besvär än kontrollgrupp, vilket tyder på 
att testgruppen använt sig av informationen och kunnat hålla sin medicinering lägre än 
kontrollgruppen.  
 

6 Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras från projektet: 

 Ett system för information om risken för astmabesvär på grund av både luftföroreningar och 
björkpollen har utvecklats och testats.  

 Prognoser av luftföroreningshalterna stämmer bra för ozon och kväveoxider men behöver 
vidarutvecklas för partiklar (PM10).  

 Manuella pollenprognoser stämer väl med uppmätta pollenhalter.  
 En modell för beräknng av fjärrtransporterat pollen testades och stämmer bra under vissa 

perioder men sämre underandra. Den behöver utvecklas ytterligare för att ge användbar 
infomration för riskindexet.  

 En hemsida har tagits fram med prognoser av luftföroreningar och björkpollen samt den 
samlade risken för ökade astmabesvär på grund av höga halter av luftförorenignar och/eller 
pollen. 

 En astmadagbokstudie har  visat att deltagande astmatiker rapporterade ökade besvär i 
enlighet med ett ökat beräknat riskindex. Testgruppen verkar ha använt sig av informationen 
som redovisades på hemsidan med riskindexet. 

 

7 Möten och rapportering 

7.1 Rapportering till referensgrupp 
Arbetsgruppen (projektdeltagarna) har träffats vid två tillfällen under året; den 25 maj och den 21 
november. Vid två tillfällen hölls också möten med en referensgrupp. Avsikten var att inhämta 
synpunkter på genomförandet av projektet samt sprida information om projektet till berörda 
myndigheter och organisationer. Gruppen bestod av: 
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Emma Nordling, Miljöförvaltningen (Stockholm) 
Henrik Larsson, Länsstyrelsen (Stockholms län) 
Marianne Jarl, Astma och Allergiförbundet 
Martin Juneholm, Trafikverket (Borlänge) 
Michelle Benyamine, Trafikverket (Stockholm) 
Britta Hedlund, Naturvårdsverket 
 

7.2 Annan rapportering 
Christer Johansson och Bertil Forsberg presenterade resultaten från projektet på Astma allergistämman 
21-22 november 2012. Presentationerna finns tillgängliga under rubriken “Miljö” på: 
http://www.allergistamma.org/forelasares-presentationer 
Projektet mötte stort intresse bland åhörarna. 
 
Lennart Robertsson presenterade pollenmodellen på den s k Metodkonferensen (ett samarbete med 
Försvarsmakten (FM) och SMHI rörande ny kunskap och nya metoder inom meteorologi), Enköping, 
27-28 september 2012.  
 
Resultaten har också presenterats för styrelsen för Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län. 
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Avfall från det rörliga friluftslivet – en sopa eller resurs? 
 
Projektet startades i april med ett uppstartsmöte på Skärgårdsstiftelsens kansli. 
Projektet inleddes genom att kontakta Värmdö kommun och Österåkers 
kommun som visat intresse för projektet och vill vara med och bidra och ta del 
av resultaten. De båda kommunerna besöktes och då Värmdö kommun hade 
erfarenhet av plockanalyser sedan tidigare kunde projektet ta del av deras 
erfarenheter.  
Plockinventeringen planerades och utrustning köptes in. Plockinventeringen 
genomfördes under en vecka i början av juli på två olika lokaler där 2-4 personer 
genomförde plockanalysen. Resultatet från plockanalysen finns i rapporten 
"Plockanalys av säckavfall 2014, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län". I 
plockanalysen delades avfallet in i 8 olika fraktioner (matavfall, papper, plast, 
metall, glas, pant, brännbart och övrigt). Matavfallet visade sig vara den största 
fraktionen med 35 %, Papper 25 %, Plast 12 %, Metall 3 %, Glas 13 % och 
brännbart 12 %. I avfallet fanns 318 petflaskor och aluminiumburkar och 8 
engångsgrillar. Vi hade också en fraktion med övrigt där 77 olika föremål 
noterades. I vårt syfte för projektet ville vi få fram kunskapsunderlag för att 
kunna ta bättre beslut när det kommer till avfallshanteringen i skärgårdsmiljö. 
Genom plockinventeringen har vi nu kunskap om vilka slags avfall och hur 
mycket avfall vi hanterar och kan utifrån det göra effektivare åtgärder och 
prioriteringar när det kommer till miljö och arbetsmiljö. I projektet genomförde 
Skärgårdsstiftelsen en attitydundersökning bland stiftelsens vänner. 
Attitydundersökningen genomfördes av upphandlade konsultfirman Mind 
Research. Resultaten från attitydundersökningen går att läsa i 
"Attitydundersökning kring sophantering från det rörliga friluftslivet". 
Resultaten från attitydundersökningen visar att de som besöker naturhamnar är 
intresserade av ökade möjligheter att kunna sortera sitt avfall men inte lika 
intresserade av att sortera ut matavfallet. Besökarna är i dagsläget mycket nöjda 
med den befintliga servicen som Skärgårdsstiftelsen erbjuder. 
Projektet har spridit resultaten genom digitala rapporter och möten eventuellt 
kommer ett avfallsseminarium arrangeras under 2015. 
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