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Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala 

utvecklingsfrågor i Stockholms län. RTK arbetar på uppdrag av Regionplane- och trafiknämnden (RTN) och tillhör 

Stockholms läns landsting. 

 

RTK bidrar till Stockholmsregionens utveckling genom en utvecklingsplanering som grundas på kvalificerat 

underlag och som genom samverkan och kommunikation leder till en gemensam syn på regionens utveckling hos 

regionens aktörer. RTK och RTN ska ge förutsättningar och ta initiativ för att den övergripande visionen och plane-

ringsinriktningen enligt gällande Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS 2001) ska bli verklighet. 

Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en ny regional arbetsplan (RUFS 2010). 

 

RTK bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I RTK:s rapportserie presenteras kunskapsun-

derlag, analyser, scenarios, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer för regionens utveckling. 

De flesta rapporter är framtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av RTK. På 

www.rtk.sll.se/publikationer finns möjligheter att ladda hem digitala versioner, beställa eller prenumerera på våra 

rapporter. 

 

Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten är tillåtet förutsatt 

att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte. Återgivning av bilder, foto, figurer och tabeller 

(digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan särskilt medgivande. 

 
RTK är i likhet med Stockholms läns landstings (SLL) samtliga förvaltningar miljöcertifierade enligt ISO 14001 och 

jobbar med ständiga förbättringar i ett särskilt Miljöprogram, femte steget. SLL:s upphandlade tryckerier möter 

särskilt ställda miljökrav som specificerar både tryckprocessen och tryckeriets eget miljöledningsarbete. Denna 

trycksak är tryckt enligt SLL:s miljökrav. 
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Johannesson, IFM Ekologi, Linköpings Universitet. 

 

Omslagsfoto: Jonas Andersson, WRS Uppsala AB. Inloppet till våtmarken fotograferat vid sex tillfällen under fem år. 
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Förord 

Projektet ”Våtmarker i odlingslandskapet – uppföljning av miljömålen” startade 

hösten 2003 och har letts av Hushållningssällskapet i ABCD-län i samarbete med 

WRS Uppsala AB, SLU, Länsstyrelsen i Stockholms län och Linköpings Universitet.  

 

Målsättningen med projektet har varit att via provtagningar och inventeringar få 

bättre kunskap om växtnäringsavskiljning och biologisk mångfald i våtmarker som 

anläggs i odlingslandskapet. Ett annat viktigt mål har varit att sprida kunskap till 

alla som är intresserade av våtmarker i något sammanhang.  

 

Projektet har finansierats med medel från Stockholms läns landsting via Regionpla-

ne- och Trafikkontorets miljöfond, samt med medel från Naturvårdsverket, Jord-

bruksverket, Mistra-programmet Vastra, Länsstyrelsen i Stockholms län samt 

Svenska staten och EU inom ramen för KULM-programmet. Stort tack för ert finan-

siella stöd! 

 

Stort tack också till alla medverkande; utan er hade detta aldrig blivit av. Christer 

Södereng, Länsstyrelsen i Stockholms län har hjälpt oss hitta lämpliga våtmarker, 

Karin Tonderski och Sofia Bastviken, IFM Ekologi vid Linköpings universitet, har 

analyserat och modellerat växtnäringsdata, Åke Berg, Centrum för biologisk mång-

fald SLU, har bistått i frågor om fåglar och våtmarker, Helena Aronsson, Institutio-

nen för mark och miljö SLU, har bidragit med kunskap om växtnäringstransporter 

och Bengt Wedding vid Ekologgruppen i Landskrona har varit en värdefull diskus-

sionspartner i allt som rört provtagning och beräkningar av växtnäringsreduktion.  

 

Följande personer har också bidragit med mycket kunskap via sina examensarbe-

ten; Marie Karlsson, Pia Kynkänniemi, Jennie Olsson, Rebecka Österberg och Karin 

Johannesson, samt deras respektive handledare.   

 

I det praktiska arbetet med installationer och underhåll har Daniel Stråe och Rick-

ard Olofsson, WRS och Fredrik Andersson, Linköpings universitet bistått. Lars 

Winqvist, Trotab har hämtat prover och sett till att de levererats till laboratoriet.  

 

Sist men inte minst, så tackar vi markägaren Göran Österberg och lantbrukaren 

Per-Rickard Bernström, som låtit oss använda våtmarken i Södra Stene för vår 

provtagning. Per-Rickard har tidvis även skött själva provtagningen och varit myck-

et engagerad i projektet. Tack även till Ulf Henriksson, som har anlagt våtmarken 

vid Svarttorp, där vi utfört slåtterförsök.  

 

Uppsala juni 2009 

 

Sören Eriksson, HS Konsult AB Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 

Projektledare  Projektledare 
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Sammanfattning 

Inom ramen för projektet ”Våtmarker i odlingslandskapet – uppföljning av miljö-

målen” har studier genomförts av dels biologisk mångfald i våtmarker och dels 

våtmarkers förmåga att avskilja växtnäring (kväve och fosfor). Fokus har legat på 

studier av våtmarker i Mälardalen, då erfarenheter från denna region i stort sett 

saknats helt.  

 

Studierna av biologisk mångfald inom projektet visar på stora nyttor med att åter-

skapa våtmarker i odlingslandskapet. En förvånansvärt stor artrikedom bland både 

fåglar och kärlväxter hittades, med flera fågelarter som annars visar en negativ, 

nedåtgående trend i landet. Det visade sig också att skötseln av våtmarkerna var 

mycket viktig för den biologiska mångfalden, då de artrikaste våtmarkerna var de 

som sköttes aktivt med antingen bete eller slåtter. Oskötta våtmarker som hade för 

täta bestånd av vass, bredkaveldun eller andra beståndsbildande arter och därmed 

mindre andel öppen vattenspegel var artfattigare. Det är därför väldigt viktigt att i 

fortsättningen fokusera mer på skötselaspekterna när man planerar och anlägger 

nya våtmarker i regionen. Slåtterförsöken visade tydligt att det lönar sig att aktivt 

bekämpa bredkaveldun, så att andra arter får mera utrymme att etablera sig.  

 

Växtnäringsavskiljning studerades i projektvåtmarken i Södra Stene, i Södertälje 

kommun, där provtagning genomfördes under perioden april 2004 till och med maj 

2008. Flöde och nederbörd registrerades kontinuerligt och vattenprover togs flö-

desproportionellt. Halter och flöden räknades om till mängder av kväve och fosfor 

som rann in till, respektive ut från, våtmarken (massbalansberäkning) och utifrån 

detta beräknades avskiljningen.  

 

Resultaten visar att våtmarken i genomsnitt avskiljde 25 kg kväve och 3 kg fosfor 

per hektar våtmarksyta, vilket motsvarar 10 % respektive 18 % av inkommande 

mängder. Halterna av kväve i tillrinnande vatten var jämförbara med liknande av-

rinningsområden i Mälardalen, men låga jämfört med avrinningsområden i södra 

Sverige. Även fosforhalterna var jämförbara med andra data från Mälardalen, men 

här högre än de som uppmätts i andra områden i södra Sverige. När man jämför 

avskiljningen i våtmarken i Södra Stene med anlagda våtmarker i södra Sverige så 

är avskiljningen i Stene låg, vilket framförallt beror på att belastningen är låg (dvs. 

avrinningsområdet är litet i förhållande till våtmarkens yta).  De sedimentunder-

sökningar som gjorts i Södra Stene visade att merparten av den fosfor som kommer 

in i våtmarken är partikelbunden och sedimenterar nära inloppet. Sedimentanaly-

serna visade också att den totala fosformängden i det nybildade översta sediment-

lagret var flera gånger större än den fosformängd som tillförts våtmarken via inlop-

pet. Resultatet antyder att växternas upptag av fosfor från den underliggande leran, 

fosfor som tillförs systemet när växterna förmultnar, är av stor betydelse för den 

interna fosforcirkulationen och eventuellt också för reningsförmågan. 



Inledning 

De senaste decennierna har våtmarkers och småvattens betydelse för såväl biologisk 

mångfald som närsaltavskiljning uppmärksammats. Sedan slutet av 1980-talet har 

det också givits olika former av ekonomiskt stöd för anläggande och skötsel av våt-

marker. Sedan 2001 kan markägare som vill anlägga våtmarker och småvatten få 

projektstöd för detta. Fram till 2007 kallades stödet Projektstöd för utveckling av 

landsbygden, och bytte därefter namn till Miljöinvestering. Stöd kan även utgå till 

skötsel av sådana marker inom ramen för miljöersättning till lantbruket.  

 

Syftet med projekt/investeringsstödet till våtmarker är dels att öka den biologiska 

mångfalden i jordbrukslandskapen, och dels att öka landskapets förmåga att dämpa 

vattenflöden och kvarhålla näringsämnen. Avsikten är att bidra till uppfyllandet av 

några av Miljökvalitetsmålen bl.a. Myllrande våtmarker, Levande jordbruksland-

skap och Ingen övergödning. 

 

Projektet ”Våtmarker i odlingslandskapet – uppföljning av miljömålen” initierades 

huvudsakligen av två anledningar; dels var den empiriska kunskapen om våtmar-

kernas effekt som växnäringsfällor i det svenska odlingslandskapet begränsad och 

dels fanns mycket begränsad uppföljning av anlagda våtmarker i Mälardalsregio-

nen, både avseende växtnäringsavskiljning och biologisk mångfald.  

 

En hel del våtmarker har anlagts i Skåne och de sydvästra landskapen, men erfa-

renheter från Mälardalsregionen, med dess speciella förutsättningar vad gäller bl.a. 

jordmån, saknades i stort sett helt. I samband med de nya satsningarna i denna 

region var det därför av största intresse att förbättra den empiriska kunskapen om 

vilken växtnäringsavskiljning som kan förväntas i Mälardalsvåtmarker. Vidare var 

det viktigt att dokumentera hur anläggningarna skall utformas och skötas för att 

bidra till en hög biologisk mångfald, både individuellt och i landskapet i stort. Tan-

ken var att omsätta denna kunskap i praktiskt arbete genom att engagera och fort-

bilda lantbrukare, eftersom de utför den viktigaste delen av arbetet med att uppfylla 

miljömålen.  

 

Projektet inleddes under hösten 2003 med inventering av en lämplig våtmark att 

följa upp i Stockholms län. Valet föll på våtmarken i Södra Stene i Södertälje kom-

mun, då denna dels var relativt representativ för de våtmarker som anlagts i länet 

avseende storlek och avrinningsområde och dels hade tydligt definierade in- och 

utlopp. Våtmarken utrustades med flödesproportionell provtagningsutrustning och 

provtagningen kom igång under april månad 2004. Provtagning har sedan pågått 

till och med maj 2008.  

 

Utvärdering av växtnäringsavskiljning har fortlöpande gjorts främst via Linköpings 

Universitet. För noggrannare beskrivning av våtmarken, avrinningsområdet, för-

delning av belastning av växtnäring från skog, åkermark och enskilda avlopp, flö-
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desmönster och uppehållstid i våtmarken samt sedimentstudier har under åren tre 

examensarbetare vid SLU och Linköpings Universitet engagerats. För studier kring 

biologisk mångfald har två examensarbeten genomförts vid institutionen för natur-

vårdsbiologi, SLU. Under åren 2005-2007 gjordes även slåtterförsök i två våtmar-

ker, varav Södra Stene var en.  

 

Projektet slutredovisades på ett seminarium i Regionplane- och trafikkontorets 

lokaler i Stockholm den 22 januari 2009. Denna rapport sammanfattar den kunskap 

som kommit fram inom ramen för projektet. Rapporten har sin utgångspunkt i 

projektvåtmarken Södra Stene, men redovisar också studier från andra våtmarker i 

regionen. Jämförelser görs också med erfarenheter från andra regioner i Sverige. 

Hänvisningar görs till andra rapporter som arbetats fram i projektet, vilka går att 

ladda ner på: http://www.swedenviro.se/lantbruk/projektvatmark.html 

 

Rapporten har författats av Sören Eriksson, HS Konsult AB, Jonas Andersson WRS 

Uppsala AB samt Karin Tonderski och Karin Johannesson, IFM Ekologi, Linköpings 

Universitet. 

http://www.swedenviro.se/lantbruk/projektvatmark.html�
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Våtmarken i Södra Stene 

 

Gården Södra Stene är belägen vid sjön Sillen mellan tätorterna Gnesta och Vagn-

härad, i den sydvästra delen av Södertälje kommun. På gården anlades under våren 

2003 en våtmark med EU-stöd (LBU-projektstöd) och våtmarken togs i drift under 

hösten samma år (Figur 1 och 2). Anläggningen är ca 2,1 hektar stor och ligger i en 

dalgång ca 75 m uppströms Sillen (Figur 5).  

 

 

 
Figur 1. Våtmarken i Södra Stene är anlagd utmed ett dike strax uppströms sjön Sillen. Foto: 
Per-Richard Bernström. 

 

 

 

 
Figur 2. Våtmarken i april 2004. I förgrunden syns provtagningsstationen vid våtmarkens 
inlopp. Foto: Jonas Andersson. 
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Anläggningen är i huvudsak relativt grund, 20-30 cm och är anlagd med tanke på 

att skapa en bra fågelvåtmark. Centralt genom våtmarken, från inlopp till utlopp, 

löper ett gammalt dike och utmed detta finns två djuphålor där djupet uppgår till ca 

1,8 m vid högvatten (Figur 3). I anläggningen finns fyra större öar.  

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3. Djupprofil av våtmarken i Södra Stene. Nivåangivelser avser djup vid högvatten. Vid 
normalvattenstånd är djupet ca 1-2 dm lägre. I punkt 1 är en flödesavskärande presenning 
monterad i det gamla diket (se nedan) och i punkt 2 mynnar en dräneringsledning som leder 
behandlat hushållsspillvatten till våtmarken. Illustration: Jonas Andersson. 

 

Under hösten 2005 monterades en skärmvägg (presenning) vertikalt över det gamla 

diket, ca 25 m efter våtmarkens inlopp (Figur 4), för att tvinga ut en större del av 

flödet över de grundområden som finns i våtmarkens sydvästra del. Avsikten var att 

förlänga uppehållstiden och förbättra reningsresultatet. 
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Figur 4. Den flödesavskärande presenningen som monterats i våtmarken i Södra Stene (våt-
marken var vid fototillfället avsänkt för skötselåtgärder). Foto: Jonas Andersson. 

 

Merparten av våtmarkens tillflöde sker via en kulverterad stamledning som avvatt-

nar ca 80 ha mark (område 1; Figur 5). Avrinning sker också mer diffust till våtmar-

ken, via ytavrinning och klenare dräneringsledningar, från ca 16 hektar belägna 

öster respektive väster om anläggningen (område 2 och 3; Figur 5). 

 

 
 
Figur 5. Karta över avrinningsområdet till våtmarken i Södra Stene med de tre delavrinnings-
områdena (1-3). Område 4 utgörs av våtmarken (efter Karlsson 2005). 
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Avrinningsområdet omfattar totalt 98 ha och består förutom våtmarken av 56 ha 

skog, 34 ha åker samt 6 ha betes- och tomtmark. Den diffusa avrinningen sker från 

de områden som har en något större andel åkermark (45 %) än huvudavrinnings-

området (34 %). Våtmarken tillförs också behandlat hushållsspillvatten via en drä-

neringsledning som mynnar i den östra delen. Utloppet leder till ett kort dike som 

mynnar i Sillen.  

 

Vegetationen domineras av bredkaveldun. Övriga arter som är vanliga är manna-

gräs, stubbtåg och svalting.  Även smalkaveldun, igelknopp, kärrgröe, tiggarranun-

kel och agnsäv finns sparsamt i våtmarken. Bland undervattens- och flytbladsväx-

terna dominerar vattenpilört, andmat och hornsärv. Vegetationen på grundområ-

dena slogs av under sensommaren 2004 och 2005 och i samband med detta sänktes 

vattennivån tillfälligt. Detta medförde en tydligt ökad diversitet bland floran, se 

avsnittet om vegetationskontroll.  

 

Våtmarken har ett rikt fågelliv med häckande gräsand, grågås, knipa och sothöna. I 

direkt anslutning till våtmarken häckar också sävsparv, sävsångare, tofsvipa och 

buskskvätta. Dessutom rastar vadare som grönbena och mosnäppa här och havsör-

nen jagar regelbundet över våtmarken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta Våtmarken och dess avrinningsområde 
 
Anläggningsår:2003 
Yta: 2,1 hektar 
Dammvolym, medel: 11 100 m3 
Medeldjup: ca 0,5 m 
Teoretisk uppehållstid, medel: 29 dygn 
Avrinningsområde: 98 hektar (Fördelar sig på 57 % skog, 35 % åker, 6 % bete 
och tomtmark, 2 % våtmark)   
Total anläggningskostnad: ca 400 000 kr 
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Flora och fauna 

Våtmarken i Södra Stene har ingått, som en av ett stort antal våtmarker i Uppsala 

och Stockholms län, i studier av kärlväxter och fåglar.  Studierna försökte påvisa hur 

ett antal faktorer som t ex strandlinjens utseende, anläggningsteknik, läge och sköt-

selmetoden påverkade art- och individantalet. De genomfördes av två examensarbe-

tare under 2005 (Olsson, 2005; Österberg, 2005).  Kärlväxter undersöktes i 31 våt-

marker på 23 gårdar under juli månad.  Frekvens och i vilken del av strandlinjen 

arten hittades noterades för alla arter. Fågelinventering gjordes i 20 våtmarker, vid 

två tillfällen i varje våtmark, under maj-juni. Antal individer av varje art noterades. 

Alla våtmarkerna karterades även med avseende på variabler som strandlinjens 

längd, lutning, andel öppen vattenspegel, avstånd till skog, närmaste vatten, 

grävd/dämd och skötsel av markerna runtom.  

 

 

Kärlväxter 
 

Anmärkningsvärt är att även unga våtmarker hyste många arter. De fröspridda 

arterna minskade med våtmarkens ålder, medan däremot mer långlivade arter och 

förvedade arter ökade. För alla arter räknades det ut i hur många procent av de 

yngre respektive de äldre våtmarkerna den förekom.  

 

 Arter som var vanligare i äldre våtmarker (fanns i 20 % fler äldre våtmar-

ker jämfört med yngre): 

Säv, strandklo, skogssäv, videört, kärrdunört, klibbal, flask-, vass-, slok- 

och blåsstarr, kråkklöver, kransmynta, smalkaveldun, kärrbräsma, frossört 

och vänderot.  

 

 Arter som var vanligare i yngre våtmarker (fanns i 20 % fler yngre våtmar-

ker jämfört med äldre): 

Kärrkavle, vägtåg, brunskära, tiggarranunkel, mannagräs, andmat, gräsna-

te, sommarlånke, kärrtistel, vattenmöja och vanlig pilört. 

 

Antalet starrarter ökade med åldern till en början, och verkade vara flest i våtmar-

ker mellan fem och femton år gamla. Störst täckning tycktes de dock ha i de äldre 

vattnen. En mycket klar skillnad fanns mellan dämda och grävda våtmarker, med 

fler arter i dämda vatten. En del av förklaringen kan vara att de dämda vattnen 

generellt var något större. Alla våtmarker över 2 hektar i undersökningen var däm-

da.  
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Figur 6. Totalt antal kärlväxtarter i förhållande till strandlängd i 31 anlagda våtmarker i Stock-
holms och Uppsala län.  

 
Antalet arter ökade även med ökad strandlängd, vilket är naturligt då det finns 

chans för fler mikromiljöer då (Figur 6). Däremot påverkade inte våtmarkens area 

artantalet. Resultaten tyder på att flacka stränder är viktiga, det var flest arter där 

lutningen var 1:10-1:12. Brantare stränder gav färre men mer dominanta arter, fr.a. 

bredkaveldun. Olika markanvändning i den direkta närheten påverkade artantalet i 

den enskilda våtmarken. Flest arter fanns där det var brukad, eller på annat vis 

skött, mark runt omkring. Detta är dock inte ett helt pålitligt resultat, då det fanns 

betydligt fler våtmarker med någon öppen strandremsa runt än med skog eller bete.  

 

Omgivningen i större skala påverkar också antalet arter. Flest arter fanns även här i 

våtmarker i öppnare landskap. Antal perenna arter och starrarter ökade och kortli-

vade arter minskade ju mer skog det var i omgivningen i större skala. Inga rödlista-

de arter upptäcktes vid inventeringen (Österberg, 2005).  

 

 

Fåglar 
 

En indelning av fåglarna i våtmarksberoende respektive våtmarksgynnade arter 

gjordes ( Tabell 1). De våtmarksberoende arterna häckade i, eller i kanten av, våt-

marken, medan de våtmarksgynnade fåglarna häckade i direkt närhet till våtmarken 

och/eller använde den för födosök.  

 

Hela 61 olika arter sågs vid något tillfälle i eller vid våtmarkerna. Av dessa var 19 

våtmarksberoende arter och ytterligare 8-9 arter sådana som kan anses gynnas av 

våtmarker/strandängar. Intressant att notera är att flera arter som idag minskar i 

landet observerades. Bland dessa fanns t.ex. smådopping, svarthakedopping, mind-

re strandpipare, enkelbeckasin och brunand, varav svarthakedopping och brunand 

är rödlistade arter (Artdatabanken, 2009).   
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Tabell 1. Resultat av fågelinventering i 20 anlagda våtmarker i Stockholms och Uppsala 
län under 2005. Våtmarksberoende arter häckar bara i eller i kanten av våtmarken me-
dan våtmarksgynnade arter kan häcka i eller i närheten, samt utnyttjar våtmarken för 
födosök.    

Observerade arter   

Antal dam-

mar arten 

noterades i  

Antal par per 

damm 

Snittantal par 

i de dammar 

arten fanns 

Våtmarksberoende 

Gräsand 19 1-12 3,5 

Knipa 18 1-5 2,5 

Kanadagås 10 1-6 2,5 

Enkelbeckasin 10 1-2 1,1 

Sothöna 11 1-7 3 

Svarthakedopping 6 1-6 2,5 

Knölsvan 1 1 1 

Sångsvan 4 1 1 

Grågås  3 1-4 2 

Kricka 7 1-3 1,2 

Rörhöna 1 1 1 

Smådopping 2 1 1 

Skrattmås 4 

1-4+20 par i 1 

damm 13 

Vigg 2 1-8 4 

Brunand 2 1 1 

Mindre strandpipare 2 1 1 

Fisktärna 2 1 1 

Sävsångare 6 1 1 

Sävsparv 6 1-3 1,5 

 

Våtmarksgynnade    

Tofsvipa 8 1-6 3,3 

Häger 5 1 1 

Ängspiplärka 6 1 1 

Gulärla 2 1 1 

Buskskvätta 6 1 1 

Fiskgjuse 2   

Ormvråk 7   

Mosnäppa 6   

Brun kärrhök 1   

 

Det som hade störst betydelsen för antalet fågelarter var storleken på våtmarken. 

Större yta gav ett större antal arter. Andra faktorer som gav positiva samband var 

flacka stränder och en stor andel öppen vattenspegel. Artantalet av de våtmarksbe-

roende arterna var positivt korrelerade till våtmarkens omkrets och strandlängd 

mot odlad mark.  

 



Våtmarken i Södra Stene 

 

 15 

De våtmarksgynnade arterna var negativt korrelerade till täckning av vass och posi-

tivt korrelerade till andelen odlad mark inom 100 meter från strandlinjen. Återigen 

verkar det som våtmarkens direkta omgivning (odlad mark positiv) hade en större 

effekt än våtmarksstrukturen, även om vasstäckning hade en negativ effekt på anta-

let våtmarksgynnade arter. Vidare tycktes de våtmarksgynnade arterna påverkas 

mer av omgivningen i en större skala (100-500 m) än de våtmarksberoende, vilka 

påverkades mer av själva strandzonen.  

 

Något som däremot inte påverkade art- och individantal var ålder på våtmarken och 

om den var grävd eller dämd.  

 

Tittar man mer på enskilda grupper av fåglar så tillkommer en del resultat. För 

svanar och gäss var förekomst av andra/annat vatten inom 500 m från våtmarken 

viktig. För dykänder ökade individantalet med storleken på våtmarken och andelen 

strand med flackare strandlutning. Däremot påverkade inte strandlutningen före-

komsten av simänder (Olsson, 2005). 

  

 

Diskussion  
 

Vid en jämförelse med andra genomförda studier av flora och fauna i  svenska våt-

marker så överensstämmer resultaten i de ovan redovisade studierna ganska bra 

(Ekologgruppen 2000,2001). Ju större våtmark desto bättre, vilket fågelinventer-

ingen visade tydligt. Det kan förklaras med att en större våtmarksyta nästan alltid 

ger flera olika livsmiljöer och nischer, vilket gör att fler arter kan få plats och trivas.  

 

Växtinventeringen visade dock inte detta samband, utan här var det strandlinjens 

längd som avgjorde. Det är kanske inte så oväntat eftersom det är just i strandlinjen 

den största artrikedomen förekommer på grund av att det där finns ett stort antal 

olika livsmiljöer. I djupare delar av våtmarken är antalet växter betydligt färre. 

 

Att våtmarkens ålder inte påverkade antalet fågelarter var oväntat. Allmänt så bru-

kar man säga att unga våtmarker ofta är bättre för fåglar och vartefter de växer igen 

så försämras miljön för fåglarna. Att så inte var fallet i vår studie visar att även äldre 

våtmarker kan vara artrika på fågel. Däremot var större utbredning av bladvass 

negativt även i denna studie vilket visar vikten av att sköta om våtmarken och kon-

trollera igenväxningen. Att det är viktigt att hindra igenväxningen visade också 

resultaten av växtinventeringen , då våtmarker med brukade/skötta omgivningar 

hade ett högre antal arter av kärlväxter. 

 

För kärlväxterna var våtmarkens ålder helt klart av betydelse och resultaten visade 

en klar förändring från lättspridda, kortlivade arter i unga våtmarker till större, 

perenna arter i äldre våtmarker. Däremot var artantalet lika. Ser man till natur-

vårdsnyttan (vilka arter som är intressantast ur ett bevarandeperspektiv), så var 

andelen ”allmänna” arter större i unga våtmarker. Där fanns en hög andel ruderat-

växter som etablerar sig snabbt i nya miljöer. Andelen förvedade växter ökade tyd-

ligt med åldern. En annan studie från Mälardalen visade att äldre våtmarker fick ett 

lägre antal arter, vilket där förklarades med att de lättspridda arterna konkurreras 
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ut av de som arter etablerar sig senare (Fjäder, 2008). Även då beståndsbildande 

arter som bredkaveldun breder ut sig kan artantalet sjunka med ökande ålder på 

våtmarken. 

 

Både för kärlväxter och fåglar så hyste våtmarker i öppna lägen fler arter, och det 

var positivt om omgivande marker var brukade, antingen som åker eller vall. Slåtter 

av kanterna eller bete runtom våtmarken gör också nytta.  

 

Flacka stränder är också något som är positivt för både fåglar och kärlväxter. 

Strandängar med en lutning på 1:10-1:12 hade högst antal kärlväxter, ofta med in-

tressanta fröproducerande arter som även fåglar drar nytta av.  

 

 

 

 

 
Fakta Kärlväxter och fåglar i våtmarker 

 
Våtmarker har stor betydelse för många fåglar och växter och får snabbt en hög 
artrikedom. Redan efter två till tre år är artantalet förvånansvärt högt. Även fle-
ra minskande och rödlistade fågelarter hittades i de undersökta våtmarkerna. För 
fåglarna är storleken det som har störst betydelse, då större våtmarker hyser fler 
arter. Flacka stränder och lång strandlinje är också positivt för både fåglar och 
kärlväxter.   
 
Våtmarkerna bör ligga öppet i landskapet, och det är bra om omgivande marker 
brukas. Slåtter av kantzonerna eller bete runtom gör också nytta för mångfal-
den. Att skötseln är viktig visar också det faktum att för mycket täckning av vass 
var negativt för fåglarna. Låt därför inte våtmarken växa igen.  
 
Läs mer: 
Matilda Fjäder. 2008. Anlagda våtmarker i odlingslandskapet - hur påverkas kärl-
växternas diversitet? Daphne 19:2 2008.  
 
Rebecka Österberg. 2005. Kärlväxter i anlagda småvatten. Examensarbete 20 p, 
Nr 150, Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Uppsala. 
 
Jennie Olsson. 2005. Fåglar i anlagda småvatten. Examensarbete 20 p. Prel. ver-
sion (opublicerat). Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Uppsala. 
 
Ekologgruppen. 2001. Biologisk mångfald i dammar. Fåglar. Undersökning av 51 
nyanlagda dammar 1994-2000.  
 
Ekologgruppen. 2000. Biologisk mångfald i dammar. Vegetation. Undersökning 
av 26 nyanlagda dammar hösten 1998. 
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Försök med slåtter av kaveldun 

Nyanlagda våtmarker växer ofta igen med täta bestånd av framför allt bredkavel-

dun.  Även andra beståndsbildande arter som bladvass och jättegröe kan etablera 

sig snabbt. Extra besvärligt blir det om våtmarken är grund och kraftigt näringsbe-

lastad, vilket många våtmarker som anläggs idag är. Blir det för tätt med bredkavel-

dun, minskar utbredningen av övriga växter och insekts- och fågellivet blir snabbt 

utarmat.  

 

För att undersöka om upprepad avslagning av vegetationen kan minska utbredning-

en av bredkaveldun och ge andra arter mer utrymme så utökades projektet 2005 

med praktiska slåtterförsök i två våtmarker. Försöken har jämfört olika klippnings-

tidpunkter och intensitet för att se huruvida man kan få bukt med konkurrensstar-

ka, beståndsbildande växter, som ofta tar överhanden i våtmarker. I våra försök har 

vi fokuserat på bredkaveldun, som är en extra besvärlig art i Mälardalen. Inte minst 

är våtmarken i Södra Stene drabbad av detta problem, och den blev redan under 

första-andra året täckt med bredkaveldun. Våtmarken är grund, vilket ökar proble-

men med bredkaveldun.  

 

 
Ingående våtmarker 
 

Försök har gjorts i två våtmarker, våtmarken i Södra Stene och våtmarken i Svart-

torp, cirka en mil från Södra Stene.  

 

 

Beskrivning av våtmarkerna 

 

Södra Stene, se ovan. År 2004 var första året som våtmarken var vattenfylld och 

en kraftig tillväxt av bredkaveldun noterades redan då. Våtmarken torrlades under 

sensommaren/hösten 2004 och 2005 och slogs över hela ytan (Figur 7). Under 

2006 och 2007 skedde ingen avsiktlig torrläggning och avslagning, då bedömningen 

gjordes att beståndet av kaveldun inte var så tätt att det var nödvändigt. Däremot 

sjönk vattennivån båda åren så att provrutorna i stort sett torrlades en period under 

juli-augusti. Orsaken till detta var ganska torra somrar, samt ett litet läckage av 

vatten vid utloppet 2006. 
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Figur 7. Traktorslåtter sker vissa år på merparten av arealen i Södra Stene. Slåttern ger effekt 
både i form av körskador och att kaveldunen utarmas på näring genom upprepad slåtter, 
vilket hämmar återväxten. Foto: Jonas Andersson. 

 

 

Svarttorp, är cirka 2,4 hektar stor och anlades 2002. Tillrinningsområdet utgörs 

huvudsakligen av skogsmark. Våtmarken kantas av skog, förutom på ena sidan där 

en mindre grusväg går förbi och ett par bostadshus ligger. Även här fick bredkavel-

dunen fäste första året, och 2005 täckte den stora ytor. De centrala delarna är lite 

djupare med öppet vatten, men på de grundare partierna bildade kaveldunen täta 

bestånd (Figur 8). Stora delar av våtmarken var ursprungligen grundare än 0,5 m, 

vilket är ett lämpligt vattendjup för bredkaveldun. Under 2005 höjdes vattennivån 

med cirka 2-3 dm, och denna vattennivå behölls under 2006. År 2007 sänktes vat-

tennivån ned igen till sin ursprungliga nivå. Trots torra somrar har vattennivån 

hållits relativt konstant, tack vare en bra tillrinning. Den höjda vattennivån har gett 

en tydlig effekt på kaveldunets tillväxt, och under 2007 var beståndet betydligt gle-

sare än startåret 2005.   

 
 

 
Figur 8. Vy över våtmarken i Svarttorp, juni 2006. Foto: Sören Eriksson. 
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Metodik 
 

Klippning skedde för hand i 25 provrutor om 30-49 m2, antingen 0, 1, 2, eller 3 

gånger per säsong (Figur 9). Vegetationen klipptes av strax under vattenytan. Dju-

pet där provrutorna placerades var mellan 25 och 50 cm. Vegetationen klipptes 

både 2005 och 2006 och åtgärden följdes upp med inventeringar 2005, 2006 och 

2007, innan försöken summerades ihop.  

 

Tidpunkter för de olika klippningarna: 

 

A= Klippning kring midsommar 

B= Klippning i mitten av juli 

C= Klippning i mitten av augusti 

 

De fem försöksleden (med fem provrutor per behandling) bestod av:  

 

1. 1 klippning vid tidpunkt B  B 

2. 1 klippning vid tidpunkt C       C 

3. 2 klippningar vid tidpunkterna B och C  BC 

4. 3 klippningar  vid tidpunkterna A, B och C ABC  

5. Oklippt kontroll   O 

 

Följande variabler mättes vid klippningstillfällena:  

• Vattendjup 

• Antalet skott av kaveldun, täckningsgrad och medelhöjd av bestånden 

• Antal blommande kolvar av kaveldun 

• Övriga kärlväxters procentuella täckningsgrader (även flytblads- och un-

dervattensväxter) 

 

Mätningarna gjordes i en yta om 2 x 2 meter som placerats ut mitt i varje provruta, 

och sedan räknades värdena upp beroende på hur många kvadratmeter rutorna var. 

En fotodokumentation gjordes från fasta fotopunkter, för att följa utvecklingen 

under säsongerna.   

 

Då försöket började 2005 fanns inga mätbara skillnader mellan de olika leden, 

därför kan statistik räknas enbart på skillnader mellan 2007 års värden. All statis-

tisk bearbetning har skett med variansanalys (Anova - Duncans Multiple-

Comparison Test).  
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Figur 9. Provrutor för slåtter i våtmarken i Södra Stene vid torrläggning 2005. Foto: Sören 
Eriksson. 

 
 
 

Resultat 
 

Täckningsgraden minskade och övriga arter påverkades positivt 

I alla klippta led minskade täckningsgraden av bredkaveldun (Figur 10). Minsk-

ningen blev ännu större med två eller flera klippningar per år. Däremot syntes inga 

skillnader mellan två och tre klippningar per år. Övriga arter visade en tendens att 

öka så att de fick högre täckningsgrad då rutorna klippts. Högst täckningsgrad av 

övriga arter uppnåddes med två klippningar. Därefter minskade täckningsgraden 

igen. Antalet övriga arter var däremot inte fler i klippta rutor än i oklippta. Antalet 

arter utöver bredkaveldun varierade kraftigt (från en till åtta). Av dessa var manna-

gräs, svalting, stubbtåg och gäddnate de vanligaste arterna, vilka var de enda som 

ensamma nådde över 10 % i täckningsgrad.  

 
Antalet plantor minskade bara efter två eller fler klippningar per år 

Resultaten visade att det krävdes upprepade klippningar för att få en tydlig effekt på 

antalet kaveldunplantor (Figur 11). En klippning är ofta inte tillräcklig, och antalet 

plantor kan till och med öka trots klippningen. 

 

Kraftig minskning av blommande kolvar 

Som ett mått på kaveldunens livskraft, och spridningsförmåga, kan också antalet 

blommande kolvar fungera. I alla klippta led minskade antalet kolvar jämfört med 

kontrollen. Noterbart är att i hälften av de klippta rutorna fanns inga blommande 

kolvar alls.  
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Figur 10. Skillnader i täckningsgrad av bredkaveldun och övriga kärlväxter i de olika försöksle-
den i juli 2007. Vid försökets början fanns inga mätbara skillnader alls mellan leden.   
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Figur 11. Antalet plantor av bredkaveldun samt medelhöjden av plantorna i juli 2007.  

 

 

Ingen mätbar effekt av olika tidpunkter för klippning 

Vid en jämförelse mellan tidpunkten för endast en klippning per år, så hade klipp-

ningen i augusti konsekvent minst antal plantor, blomkolvar, lägst medelhöjd och 

täckningsgrad, men inga skillnader var signifikanta. Juni- och juliklippningarna gav 

i stort sett likadana resultat. 
 

 

Diskussion  
 

Försöken visade att klippning ger en påverkan på täta bestånd av bredkaveldun. 

Tydligast var effekten på täckningsgrad och antalet blomkolvar. Redan en klippning 

gav mätbara resultat. För att få ner antalet plantor räcker det dock inte med en 

klippning per år, beroende på kaveldunets förmåga att skjuta nya skott och dess 

snabba tillväxttakt. Bredkaveldun lagrar under tillväxtsäsongen energi i underjor-

diska stjälkar, s.k. rhizom. Klippning gör att rot- och rhizomsystemet utarmas så att 
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plantorna blir mindre och inte orkar växa lika kraftigt. Detta syntes i försöken där 

antalet plantor inte minskade trots att täckningsgraden gick ned. Plantorna i de 

klippta ytorna var dock mindre med färre antal blad. Täckningsgraden kan således 

fungera som en minst lika viktig parameter för uppföljning som antalet plantor, då 

det är täckningsgraden som bestämmer hur mycket plats och solljus övriga arter får. 

Effekten av klippningen påverkas också av andra faktorer som medelvattendjup, 

förändringar i vattennivån under säsongen och artsammansättningen, vilket disku-

teras nedan.  

 

 

En eller flera klippningar 

Årlig klippning gör inte att bredkaveldunet försvinner helt, men det gör att övriga 

kärlväxter får mer utrymme att expandera. På så sätt kan det fungera väl som en 

löpande skötselmetod, och räcka för att hålla bestånden i schack. Dessutom slipper 

man kvarstående fjolårsstänger som skuggar marken och höjer täckningsgraden 

ytterligare. Man får heller inte lika många blommande kolvar, vilket minskar vind-

spridningen till närliggande våtmarker.  

 

Vill man få till stånd en kraftigare effekt på kaveldunet måste upprepade klippning-

ar genomföras under minst en, gärna två säsonger. I försöket resulterade upprepade 

klippningar under två säsonger i att det i två av försöksrutorna i Svarttorp inte fanns 

en enda kaveldunsplanta kvar. I genomsnitt var antalet plantor i rutor som klippts 

mindre än en fjärdedel jämfört med de oklippta rutorna. Med tre klippningar så var 

denna andel ännu lägre, mindre än en tiondel. Täckningsgraden av kaveldun kom 

översteg inte 10 % i någon enskild ruta som klippts två eller tre gånger per år. Det 

visar att metoden mycket väl kan vara en metod att rekommendera vid restaure-

ringar av våtmarker som är kraftigt igenväxta.  

 

Lämplig tidpunkt 

Tidpunkten för klippning verkar inte ha så stor betydelse. En antydan finns dock till 

att klippning sent på sommaren, i augusti, har den bästa effekten. Tydligast syntes 

detta på antalet blomkolvar, som var betydligt lägre med sen klippning. Dessutom 

kan en tidig klippning redan vid midsommar lätt förstöra bon för häckande fåglar. I 

försöksdammarna upptäcktes t.ex. ett bo med ägg av smådopping första året (Figur 

12). Knipa, sothöna och svarthakedopping hade då också precis nykläckta ungar.  
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Figur 12. Smådoppingbo i Svarttorpsdammen. Foto: Sören Eriksson. 

 

 

Störst ökning av andra växtarter på grundare partier  

Den största ökningen av övriga arter kunde ses i de grunda partierna i våtmarken i 

Stene, där mannagräs, stubbtåg och svalting gynnades av en till två klippningar och 

ökade kraftigt (Figur 13). Smalkaveldun, igelknopp, kärrgröe, tiggarranunkel och 

agnsäv visade också ökande tendenser här, men blev aldrig lika dominerande. Våt-

marken i Svarttorp hade redan från början en annorlunda artsammansättning, och 

här etablerade sig inte alls lika många nya arter under försökets gång. En förklaring 

till detta är att vattennivån i denna våtmark aldrig sänktes under 25 cm, vilket för-

svårade nyetablering av växter. När utbredningen av kaveldun minskade ökade 

istället undervattensvegetation som rostnate, slingor och källgräs (Figur 14). Även i 

alla försöksrutor i Södra Stene var undervattensväxter som vattenpilört, andmat och 

hornsärv allmänna.   

 

Reglering av vattennivån betydelsefull 

Effekterna av klippning verkade påverkas av våtmarkens vattenregim. I Svarttorp, 

där vattennivån aldrig sjunkit under 25 cm, skedde en väldigt begränsad nyetable-

ring av växter. Detta gällde såväl bredkaveldun som andra arter. Samtidigt så mins-

kade antalet kaveldunsplantor kraftigare här än i Stene. I Svarttorp medförde en 

klippning att antalet plantor minskade i motsats till i Södra Stene. Det tyder på att 

kaveldunen försvagades mer om de klipptes under en vattenyta som hölls konstant.  

 

Till skillnad från i Svarttorp, så ökade antalet plantor i flera av rutorna i Stene mel-

lan åren 2006 och 2007, trots klippningen. Vattennivån var under hela sommaren 

2006 ovanligt låg, och under en mer än en månads tid så var två av tre försöksled i 

stort sett torrlagda. Det var också i dessa två led som antalet plantor ökade. Det 

verkar alltså som om en kraftig sänkning av vattennivån motverkar klippningens 

effekter. Samtidigt ökar risken för nyetablering av frösådda plantor under perioden 

då våtmarken är torrlagd. Det är därför viktigt att inte låta vattennivån sjunka för 

mycket i en våtmark, förutom då det behövs för att göra olika skötselinsatser. Vill 

man låta djur beta våtmarken kan det vara bra att sänka nivån så att de lättare 
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kommer ut i våtmarken. Givetvis måste man också torrlägga då man ska klippa av 

vegetationen för att få bärighet för traktorn. 

 

Sammanfattningsvis så tycks återväxten hos kaveldun variera kraftigt beroende på 

vattennivån (indirekt alltså vädret och nederbördsmängden) under sommaren. 

Sjunker vattennivån, så att ytan i stort sett torrläggs under högsommaren, verkar 

tillväxten gynnas. På djupare delar och i den våtmark där vattennivån hölls konstant 

under säsongen blev inte återväxten lika markant. Det verkar som om kaveldun 

försvagas mer om de klipps av under vattenytan och av att de avklippta plantorna 

sedan behålls vattentäckta. Det bästa verkar alltså vara att klippa av kaveldunet 

utan att sänka av vattenytan, vilket kräver specialmaskiner som de flesta idag inte 

har. I normalfallet, när våtmarken torrläggs och klipps med traktorkopplat slåtter-

aggregat, är det alltså bra att snabbt få tillbaks en hög vattennivå.  

 

En intressant observation innan försöken startade var att man såg tydligt hur trak-

torspåren gått där klippningen skedde under år 2005 i Södra Stenes våtmark. Det 

växte inget eller väldigt lite kaveldun just där. Det kan vara så att rötterna påverkats 

negativt av det marktryck som bildats av traktorn.  

 

Skötsel viktigast i grunda delar av våtmarker  

Grunda våtmarker behöver skötas för att gynna biologisk mångfald. Våra resultat 

tyder på att det finns störst behov av klippning (eller annan skötsel) i grunda våt-

marker eller i grunda delar av våtmarker. Anledningen är dels att här är problemen 

med igenväxning som störst, och dels att det är i de grunda delarna som andra arter 

svarar mest positivt på skötseln.  

 

Kaveldun har även positiva effekter 

Att ha mycket vegetation i en våtmark är ofta bra ur ett växtnäringsperspektiv. Ve-

getationen fungerar som ett mekaniskt filter och som påväxtyta för de bakterier som 

avskiljer kväve. Kaveldun är också en bra kol- och energikälla för dessa bakterier. I 

en så lågbelastad våtmark som Södra Stene är det inte troligt att tillgången på energi 

och kol är den faktor som begränsar kväveavskiljningen. Förmodligen kan de över-

vattensväxter som gynnas av kaveldunens tillbakagång fylla samma funktion vad 

gäller avskiljning av näringsämnen i denna typ av våtmark. 

   

  
Figur 13. ABC-ruta i Södra Stene i juli 2005 och i juli 2007. Även om inte bilderna är direkt 
jämförbara, på grund av klippningarna 2005, så ger det en tydlig bild av svaltingens ökning till 
år 2007. Foto: Sören Eriksson. 
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Figur 14. Svarttorp, C-ruta 2005 innan klippning i augusti och i augusti 2007. Här har beståndet 
minskat mycket kraftigt trots ”bara” en klippning. Istället har gäddnate och smalkaveldun 
etablerat sig. Det här visar tydligt hur effektivt det är att klippa av växterna under en perma-
nent vattenyta. Foto: Sören Eriksson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta Läs mer om slåtterförsöken 
Sören Eriksson. 2007. Slutrapport. Delprojekt - bekämpning av igenväxningsvege-
tation, framför allt kaveldun, vid nyanlagda våtmarker i odlingslandskapet. 
Hushållningsällskapet.  
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Fakta Skötselråd till våtmarksägare 

 
Det är viktigt med regelbunden skötsel i grunda våtmarker. De är, rätt skötta, de 
artrikaste av anlagda våtmarker, med flest antal kärlväxter. Många av dessa är 
bra fröproducenter vars frö t.ex. simänder äter. En varierad flora ger också förut-
sättningar för ett rikt insektsliv. Grunda våtmarker blir också snabbt varma på 
försommaren vilket gynnar groddjur.  
 
Det är viktigt att vara på plats med skötseln redan innan igenväxningen gått för 
långt. Många har blivit förvånade då det redan ett par-tre år efter anläggandet 
av sin våtmark är ett tätt ogenomträngligt hav av kaveldun.  
 
Är man med direkt med skötseln räcker avslagning en gång per år eller ett bra 
betestryck långt. Om man ska slå en gång under sommaren, slå gärna sent på 
sommaren, under augusti. Då hinner inte kaveldunet återväxa och lagra ned så 
stora mängder energi i sina underjordiska stjälkar inför nästa år, som vid tidigare 
klippning.    
 
Det allra bästa är att klippa våtmarken utan att torrlägga den, med det kräver 
specialmaskiner som båtkopplade slåtteraggregat eller amfibiegående arbetsfor-
don. Klipps plantorna av under ytan verkar återväxtförmågan försämras. I våt-
marken där vattennivån hölls konstant minskade antalet plantor även med en 
klippning.  
 
Om man inte kan/vill torrlägga hela våtmarken för att slå vegetationen, bör man 
i alla fall sänka vattennivån så pass att man kan slå de grunda delarna av våtmar-
ken.  
 
Om våtmarken behöver torrläggas är det bra om den torrlagda perioden blir så 
kort som möjligt, d.v.s. tömning och påfyllning går fort. Då blir perioden då bar 
jord blottläggs och nyetablering av fröspridda kaveldun kan ske så kort som möj-
ligt. Det här är faktorer som för redan anlagda våtmarker är svåra att påverka, 
men är viktiga att tänka på i planeringen av nya våtmarker.  
 
Vill man snabbt öppna upp en igenväxt våtmark är det nödvändigt att klippa 
upprepade gånger under sommarhalvåret. Det räcker inte att bara klippa en 
gång per år i dessa fall. Två-tre gånger per år ger mycket större effekt än om 
man bara klipper en gång.   
 
Som ett alternativ till att klippa, kan höjning av vattenståndet fungera bra. En 
hel säsong plus vintrarna före och efter har synbart reducerat den totala mäng-
den kaveldun i våtmarken i Svarttorp. Det kan mycket väl vara så att den här 
skötselmetoden är minst lika effektiv som att klippa vegetationen. En klippning 
som följs av ett högt vattenstånd skulle mycket väl kunna vara en effektiv kom-
bination.   
 
Slåtter med växtupptagning tar bort större mängd växtnäring ur våtmarken och 
minskar problemen med syrebrist på bottnarna. 
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Vattenomsättning 

Våtmarkens utformning påverkar i hög grad reningseffektiviteten.  Centralt genom 

våtmarken i Södra Stene, från inlopp till utlopp, löper ett gammalt dike (se Figur 3).  

Merparten av vattnet kan antas ta sig genom våtmarken via denna djupare raka 

kanal och kommer aldrig i kontakt med de stora vegetationstäckta ytorna. Våtmar-

kens effektiva yta minskar därför avsevärt. Under hösten 2005 monterades en 

skärmvägg (presenning) vertikalt över det gamla diket, ca 25 m efter våtmarkens 

inlopp (se Figur 4), för att tvinga ut en större del av flödet över de grundområden 

som finns i våtmarkens sydvästra del. Avsikten var att förlänga uppehållstiden och 

förbättra reningsresultatet. 

 

För att undersöka våtmarkens hydrauliska effektivitet, dvs. hur väl vattnet sprids i 

våtmarken, så gjordes spårämnesstudier under våren 2006 inom ramen för ett 

examensarbete vid SLU (Kynkäänniemi 2006).  

 

I april 2006 tillsattes ett kraftigt grönt men ofarligt färgämne, uranin, i inloppet och 

färgens spridning i våtmarken fotograferades timme för timme. Försöket visade att 

vattnet som rann in i våtmarken snabbt rörde sig i diket fram till skärmen, där flö-

det bromsades upp och vattnet tvingades ut över våtmarkens grundområden. Skär-

men hade uppenbarligen en mycket god effekt. Man såg också att vinden påverkade 

vattnets spridning påtagligt i de grundare delarna. 

 

 
Figur 15. Det gröna spårämnet uranin följer vattnet fram till skärmen (placerad mitt för knip-
holken). Foto: Pia Kynkäänniemi. 
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Figur 16. Vattnets möjliga flödesvägar i Stene våtmarks övre del samt dämmets och inloppets 
placering. Foto: Pia Kynkäänniemi. 

 
Som komplement till färgundersökningarna tillsattes ett kemiskt spårämne, jodid. 

Genom att mäta koncentrationen av spårämnet vid utloppet under några veckors tid 

efter att det tillsatts kunde vattnets genomsnittliga uppehållstid bestämmas. Försö-

ket resulterade i en medeluppehållstid i våtmarken på 9 dygn, att jämföra med den 

nominella uppehållstiden (alltså den teoretiska uppehållstid som beräknas genom 

att våtmarkens volym divideras med inflödet per dygn) som var 33 dygn. Försöket 

gjordes under vårfloden och med tanke på detta får uppehållstiden anses som god. 

Utan skärmen hade uppehållstiden varit betydligt kortare och reningsprocesserna 

fått mindre tid att verka. Enkla förbättringar som denna kan i många fall bidra till 

en ökad växtnäringsavskiljning. 

 

 

 
Figur 17. Den teoretiska uppehållstiden under spårämnesförsöket i våtmarken i Södra Stene 
utifrån variationen i inflöde under perioden18 april-2 maj 2006, samt den verkliga uppehållsti-
den beräknad utifrån spårämnesstudien. Efter Kynkäänniemi 2006. 
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Fakta Vattnets uppehållstid i våtmarken 

 
Den teoretiska tid det tar för vattnet att färdas genom våtmarken kallas nominell 
uppehållstid. Den beräknas genom att dividera våtmarkens totala volym med in-
flödet och förutsätter att vattnet rör sig i en jämn front genom våtmarken, så 
kallat kolvflöde. Den nominella uppehållstiden i Södra Stene har vid medelvat-
tenföring varit ca 29 dygn. 
 
Den verkliga uppehållstiden påverkas bl.a. av våtmarkens form, bottenstruktur 
och vegetation.  
 
Hydraulisk effektivitet är ett mått på förmågan att fördela flödet jämnt över hela 
volymen, det vill säga hur stor del av våtmarken som utnyttjas för rening. Den 
hydrauliska effektiviteten får man genom att dela den verkliga uppehållstiden 
med den nominella. 
 
I försöket i Södra Stene var den hydrauliska effektiviteten 27 % under vårflödet, 
dvs. knappt en tredjedel av våtmarkens volym utnyttjades effektivt. Utan den 
flödesavskärande skärm som monterats i våtmarkens inloppsdel, så hade antagli-
gen effektiviteten varit betydliogt lägre.  
 
Läs mer: Pia Kynkäänniemi. 2006. Reningsfunktionen i en lågbelastad våtmark. 
Avdelningen för vattenvårdslära, SLU Uppsala, Seminarier och examensarbeten 
nr. 57. 
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Växtnäringsbelastning och 
avskiljning 

Nederbörd och vattenföring 
I våtmarken i Södra Stene har vattenflödet registrerats fortlöpande i både in- och 

utlopp. Flödesmätning har pågått under perioden april 2004 – maj 2008. Inloppet 

utgörs av en rörledning med innerdiameter 45 cm som under normala förhållanden 

är helt dämd, dvs. mynningen ligger under våtmarkens normalvattenyta (Figur 18). 

Flödet i ledningen har mätts med en så kallad area/hastighetsgivare. Instrumentet 

registrerar vattennivå med en tryckgivare och vattenhastigheten med en dopplermä-

tare. Nivån och hastigheten mäts vardera med en noggrannhet på ±2 % av registre-

rat värde. Nivå och vattenhastighet omräknas till flöde och loggas i en kombinerad 

flödesmätare och provtagare av typen SIGMA 900 MAX. Den lägsta hastighet som 

givaren klarar att registrera är 0,02 m/s (motsvarar 277 m3/dygn vid fullt inlopps-

rör). När hastigheten understiger detta beräknas flödet utifrån en förinställd hastig-

het som är satt till 0,0055 m/s (motsvarar ett flöde på 76,3 m3/d). 

 

  
Figur 18. Inkommande betongledning till våtmarken. Normalt är denna helt överdämd (vid 
fototillfället var våtmarken nedsänkt för slåtter). En temperatur- och pH-givare samt provtag-
ningsslangen har varit placerade rakt framför rörmynningen (bilden till vänster). På botten av 
trumman syns area/hastighetsgivaren (den lilla svarta dosan på den högra bilden). Foto: Jonas 
Andersson.  

 

Utloppet i Södra Stene består av en brunn i vilken ett 60° triangulärt skibord har 

varit installerat. En tryckgivare registrerar kontinuerligt vattennivån (noggrannhet 

±7 mm) och flödet beräknas utifrån kända formler. Även här har en kombinerad 

flödesmätare och vattenprovtagare av typen SIGMA 900 MAX använts. Vid både in- 

och utlopp har data loggats med 5-minutersintervall.  
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Flödesdata saknas periodvis för både in- och utlopp, då tekniska problem uppstått 

eller när flödesdata inte kunnat beräknas på grund av att vattennivån varit för låg 

efter avsänkning av våtmarken. När inte interpolering kunnat utföras, har utlopps-

flödet antagits vara lika med det uppmätta inloppsflödet dividerat med faktorn 

0,816. Denna faktor baseras på beräkningar utförda inom ramen för Marie Karls-

sons examensarbete (2005), enligt vilka inloppsstationen registrerar 81,6 % (80 

ha/98 ha) av våtmarkens tillrinning.  

 

Under november 2005 framräknades dock utloppsflödet ur våtmarkens volymmo-

dell, då ett felaktigt inloppsflöde registrerats under denna period. Volymmodellen 

baseras på djupkartan (Figur 3) och beskriver våtmarkens volym vid olika vattenni-

våer.  

 

  
Figur 19. Till vänster det triangulära skibordet i utloppsbrunnen och till höger nederbördsmä-
taren som är placerad intill provtagningsutrustningen vid inloppet. Foto: Jonas Andersson. 

 

En nederbördsmätare har också varit ansluten till mätstationen vid inloppet (Figur 

19). Nederbörden mäts av ett vippkärl vars tippningar registreras i mätstationens 

datalogger. 

 

Nederbörden som registrerats i våtmarkens inloppsstation har jämförts med data 

från SMHI:s station Wiad, belägen drygt 2 mil nordost om Södra Stene. Figur 20 

visar månadsmedelnederbörden för de två stationerna. Mätstationen i Stene har 

inte varit försedd med någon uppvärmning och har därför inte kunnat registrera 

snömängden under vintrarna (annat än vid tillfällig avsmältning). Data från Stene 

gäller således endast nederbörd i form av regn, vilket avspeglas i skillnaderna mel-

lan de båda mätstationerna under vintermånaderna (januari-februari i figuren). I 

övrigt stämmer nederbördsdata från Stene relativt bra överens med de från Wiad, 

trots det geografiska avståndet mellan platserna. Medelnederbörden under perio-

den var 549 mm per år i Södra Stene. I Wiad var den 597 mm. 
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Figur 20. Nederbördsdata (medelvärden från 4 års tid, april 2004-mars 2008) från mätstationen 
i Södra Stene jämfört med SMHI:s mätstation Wiad. 

 

Under de drygt fyra år som flödesmätning pågått i våtmarken varierade flödet kraf-

tigt (Figur 21).  Medelflödet in till våtmarken var ca 400 m3/dygn (4,6 l/s), maxflö-

det ca 5800 m3/dygn (67 l/s) och minflödet nära noll.  Höga flöden har framförallt 

förekommit i samband med snösmältning, som under flera år inträffat både under 

vintern och våren (2004 och 2005 skedde det både i december och i april). Hösten 

2006 (år 3) var också mycket nederbördsrik och flödena var höga (över 1000 

m3/dygn) under en period av ca 2 månader. Höga flöden har också förekommit i 

samband med kraftiga sommarregn, men har då varat under kortare perioder.  
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Figur 21. Månadsnederbörd och vattenflöde för våtmarken i Södra Stene, samt månadsneder-
börd för SMHI:s station Wiad. 
 

Tillflödet till våtmarken ökar snabbt till följd av nederbörd; mätdata visar att flödet 

ökar inom mindre än ett dygn efter större mängder regn (Figur 22). Detta har även 

varit tydligt från fältobservationer.  
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Figur 22. Nederbörd samt flöde in till och ut från våtmarken i Södra Stene, 1 mars-30 april 
2008. 

 

 

Medelavrinningen från våtmarkens 98 ha stora avrinningsområde var under mätpe-

rioden 143 mm (Tabell 2). Skillnaden mellan nederbörd och avrinning motsvarar 

avdunstning och grundvattenbildning. Det var stora variationer i medelavrinning 

mellan åren, framförallt avvek det tredje året (april 2006-mars 2007) då nederbör-

den var drygt 30 % högre än föregående år, medan avrinningen var hela 4-5 gånger 

större. En stor del av nederbörden kom år 3 vid tillfällen då marken redan var vat-

tenmättad, vilket gjorde att avrinningen blev mycket stor.  

 
Tabell 2. Medelavrinning och medelnederbörd från mätstationen i Stene samt SMHI:s 
station Wiad under de fyra år som flödesmätning pågått. 

Avrinning Nederbörd Nederbörd Avrinning
År (mm) Stene (mm) Wiad (mm) (%)
1 60 419 602 14%
2 72 531 557 14%
3 300 745 690 40%
4 139 500 540 28%

Medel 143 549 597 24%  
 

 

Den låga årsavrinningen under det första och andra året kan förklaras av att en 

relativt stor del av nederbörden föll under sommarmånaderna med en högre av-

dunstning som följd.  
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Vattenprovtagning och analyser 
 

Vattenprover har tagits i våtmarkens in- och utlopp under perioden april 2004 –

maj 2008, dvs. under drygt 4 års tid. Prover har tagits flödesproportionellt, vilket i 

praktiken innebär att de kombinerade flödesmätarna/provtagarna automatiskt tar 

ett vattenprov av en bestämd volym när en bestämd mängd vatten passerat (Figur 

23). Den uppmätta halten av kväve och fosfor i ett veckoprov utgör då en medelhalt 

för den volym vatten som passerat under veckan. Provtagaren suger upp vatten med 

hjälp av en slangpump. Inför varje provtagning renblåses slangen med luft samt 

sköljs en gång med provvatten. Provvolymerna och frekvensen har justerats med 

årstiden och den förväntade flödessituationen, för att erhålla en så stor volym som 

möjligt varje vecka med hänsyn till provtagningskärlets kapacitet. Provtagningsvo-

lymerna har varierat från 15 till 100 ml och provtagningsintervallet från 3 till 25 m3 

passerad vattenvolym.  

 

Vatten har samlats i 11 liters ljusskyddade platsflaskor i respektive provtagare, vilka 

tömts för analys en gång per vecka (normalt torsdag morgon). Provtagarna har 

saknat kylanläggning, men har skyddats från frysning av frostvakter vintertid. Vat-

tenproverna har skickats till analyslaboratoriet varannan vecka, varför prover som 

tagits den vecka då ingen hämtning skett frysts för konservering. När provtagarna 

har varit ur funktion, vilket skett vid upprepade tillfällen, har stickprover tagits. 

 

 
Figur 23. Kombinerad flödesmätare och vattenprovtagare vid våtmarkens utlopp. Foto: Jonas 
Andersson. 

Fakta Läs mer om flödesmätning 
Jonas Andersson, Bengt Wedding och Karin Tonderski. 2006. Näringsavskiljning i 
anlagda våtmarker, region- och metodjämförelser. WRS Uppsala och Ekolog-
gruppen, oktober 2006. 
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Vid tillfällen då prover inte kunnat tas och analysvärden saknats har en linjär inter-

polering gjorts mellan uppmätta halter i intilliggande provtagningar, förutom under 

sänkningen av våtmarksytan september-oktober 2005 då inga prover togs i våtmar-

kens inlopp. 

 

Analyser av prover från Södra Stene har utförts av ALcontrol i Linköping. Proverna 

har analyserats med avseende på totalkväve (Tot-N), nitratkväve (NO3-N), ammo-

niumkväve (NH4-N) och totalfosfor (Tot-P). Laboratoriet är ackrediterat av SWE-

DAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025 och de vattenkemiska analysmetoder som an-

vänts specificeras i Tabell 3.  

 
Tabell 3. Vattenkemiska analysmetoder som användes av ALcontrol AB vid analysering av 
Södra Stene våtmarks vattenprover. 

Ämne Analysmetod 

Total-kväve, Tot-N SS-EN ISO 13395 

Ammoniumkväve, NH4-N  SS-EN ISO 11732 

Nitratkväve, NO3-N + Nitritkväve, NO2-N SS-EN ISO 13395 

Total-fosfor, Tot-P SS-EN ISO 15681 

Fosfatfosfor, PO4-P (begränsat antal prover) SS-EN ISO 1189 

 

 

Under perioder med högre flöden har utrustningen gett tillförlitliga data, men un-

der lågflödesperioder har flödesdata tenderat att bli under- eller överskattade. Flö-

desproportionaliteten i provtagningen anses dock vara tillräckligt god, då de stora 

transporterna av näringsämnen generellt sammanfaller med höga flöden. 

 

Eftersom våtmarken även tillförs behandlat hushållsspillvatten från fem hushåll via 

en dräneringsledning som mynnar i våtmarkens östra del, och alltså inte passerar 

inloppsprovtagaren, så har separat provtagning genomförts för att kvantifiera när-

ingstillförseln från spillvattnet. Provtagningen genomfördes som en del av Marie 

Karlsson examensarbete (2004).  

 

Studien genomfördes under en fyraveckorsperiod. Dräneringsröret som för spillvat-

ten till våtmarken blottlades och öppnades så att vattnet kunde samlas upp i en 210 

liters tunna (Figur 24). På dräneringsröret placerades ett uppsamlingskärl, där 

provtagaren sög upp vattnet. När kärlet blev fullt rann det över i tunnan. Detta för 

att det hela tiden skulle finnas vatten att suga upp för provtagaren och för att vatt-

net i uppsamlingskärlet inte skulle stå för länge, då det annars fanns risk att det var 

”samma” vatten som provtogs under flera timmar. Vattenföringen mättes genom att 

allt vatten pumpades ur tunnan med hjälp av en dränkbar pump , för vilken gångti-

den registrerades.  

 

Vattenprover togs med en automatisk vattenprovtagare (ISCO Model 3700) inne-

hållande 24 flaskor á 500 ml. Till en början togs prover varje timme för att ta reda 

på hur halterna av näringsämnen från de enskilda avloppen varierade under dygnet. 
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Därefter togs samlingsprover över 8-timmarsperioder. Totalt provtogs avloppsvatt-

net i 26 dygn. 

 

Samtliga prover analyserades av laboratoriet på avdelningen för vattenvårdslära 

(SLU Uppsala) med avseende på totalkväve (tot-N), ammoniumkväve (NH4-N), 

nitratkväve (NO3-N+ NO2-N), totalfosfor (tot-P), fosfatfosfor (PO4-P), totalkol (tot-

C), totalt organiskt kol (TOC) och oorganiskt kol (IC). 

 

 

 

 
Figur 24. Provtagning av behandlat hushållsspillvatten som leds till våtmarken. Foto: Jonas 
Andersson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta Mer om vattenprovtagning 
 
Erfarenheter från bl.a. små fångdammar i Norge antyder att det är nödvändigt 
med en flödesstyrd provtagning för att få en god kännedom om den verkliga av-
skiljningen av näringsämnen i en våtmark som mottar vatten med kraftiga varia-
tioner i både flöde och halter. Av den anledningen installerades flödesproportio-
nella provtagare i Södra Stene. Läs mer om metodik för flödesmätning i rappor-
ten:  
 
Jonas Andersson, Bengt Wedding och Karin Tonderski. 2007. Näringsavskiljning i 
anlagda våtmarker, region- och metodjämförelser. WRS Uppsala och Ekolog-
gruppen, oktober 2006. 
 
Läs mer om metodik för provtagning av hushållspillvatten i Marie Karlssons exa-
mensarbete, Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskil-
da avlopp. Avdelningen för vattenvårdslära, SLU Uppsala, Seminarier och exa-
mensarbeten Nr. 50. 
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Halter av näringsämnen 
 

Kväve 
Kvävehalten i inkommande och utgående vatten i våtmarken har varierat över året. 

Medelhalten (ej flödesviktad) för totalkväve var i inkommande vatten 2,5 mg/l och i 

utgående vatten 2,1 mg/l. Halterna var något lägre än i liknande avrinningsområden 

i Mälarregionen (Carlsson et al, 2004), vilket kan bero på att avrinningsområdet i 

Södra Stene har en relativt liten andel åkermark (ca 35 %). Variationerna i totalkvä-

vehalt i inkommande vatten till våtmarken följde det gängse mönstret för jord-

bruksdominerade avrinningsområden i regionen (Carlsson et al, 2004). Höga halter 

sammanföll med höga flöden, framförallt under höst och vår (Figur 25). Höga halter 

uppmättes också i samband med tillfällig snösmältning i december, upp till 10 mg/l 

(Figur 26). Nitratkväve utgjorde en stor del av totalkvävemängden.  

 

 
Figur 25. Inkommande halter av totalkväve (Tot-N) och nitratkväve (NO3-N) samt flöde i våt-
marken i Södra Stene. Halterna är månadsmedelvärden över hela provtagningsperioden.  
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Figur 26. Halter av totalkväve i inkommande vatten i Södra Stene per månad (1 = januari osv.).  
Varje punkt representerar ett vattenprov och avser en veckomedelhalt. 
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Fosfor 
Den inkommande fosforhalten var högst under perioder med höga flöden, höst och 

vår (Figur 27). Även i utloppet var halten fosfor högst vid högflödesperioder, men 

ökade även under sommaren, vilket beror på att de enskilda avloppens inverkan är 

mest påtaglig då flödet är lågt (Figur 28). Spillvattnets påverkan avspeglades även 

på att inkommande fosforhalter i medel var lägre än utgående halter (Tabell 4). 

Medelkoncentrationen totalfosfor i inkommande vatten var under provtagningspe-

rioden 0,12 mg/l och medelkoncentrationen i utgående vatten var 0,15 mg/l (ej 

flödesviktade halter). Halterna var jämförbara med liknande avrinningsområden i 

Mälardalsregionen (Carlsson et al, 2004). 

 

 

 
 
Figur 27. Halter av totalfosfor (Tot-P) i inkommande och utgående vatten i våtmarken i Södra 
Stene. Halterna är månadsmedelvärden över hela provtagningsperioden.  
 

 
Tabell 4. Medelhalter av totalfosfor (ej flödesviktade) vid inloppet och utloppet till Södra 
Stene under fyra års tid. 

TP In TP Ut
År (mg/l) (mg/l)
1 0,1 0,16
2 0,1 0,17
3 0,15 0,14
4 0,14 0,11

Medel 0,12 0,15  
 

 

Under vintern 2005 noterades en kraftig ökning av den utgående fosforhalten. Det-

ta beror antagligen på att delar av våtmarken blivit syrefri på grund av att stora 

mängder organiskt material i form av växtdelar lämnats kvar efter slåttern i våt-

marken samma höst.  Nedbrytningen är syrekrävande och när syret tar slut reduce-

ras trevärt järn till tvåvärt. Den fosfor som varit bunden till trevärda järnföreningar  

frisläpps då till vattnet och kan föras ut ur våtmarken. Ett stöd för denna förklaring 

är att det luktade starkt av svavelväte från våtmarken under samma period (svavel-
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vätelukt är en god indikation på att det råder syrefria förhållanden i sedimentet) och 

att järnet därmed har reducerats och frisläppt fosfor.  

 
Det verkade inte finnas något tydligt samband mellan fosforhalt i inloppet och flö-

det (Figur 28). Det är dock intressant att notera att det inte förekom några riktigt 

låga halter av fosfor då flödet var högt. Det beror på att vid höga flöden eroderas 

jordpartiklar från avrinningsområdet och diket, vilka förs ut till våtmarken och ger 

höga halter av P i inloppet. För fosforförlusterna från avrinningsområdet i Södra 

Stene verkar alltså episodiska väderförhållanden spela stor roll. Även de processer 

som avgör avskiljningen av fosfor i våtmarken tycks påverkas av sådana episoder, 

vilket diskuteras nedan.  
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Figur 28. Inkommande fosforhalt mot inkommande flöde i Stene våtmark. 
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Avskiljning av växtnäring 
 

Beräkningar 
För att beräkna hur mycket kväve och fosfor som har avskiljts i våtmarken så har en 

så kallad massbalansberäkning gjorts. I denna beräknas mängden kväve och fosfor 

som rinner in till respektive ut från våtmarken. Skillnaden mellan inkommande och 

utgående mängd är den mängd som har avskiljts i våtmarken.  

 

Inkommande flöde har inte antagits vara det samma som utflödet, utan inloppsflö-

det har multiplicerades med inkommande näringshalt och utloppsflödet med utgå-

ende näringshalt.  

 

Idealiskt vore att följa samma vattenpaket genom våtmarken vid beräkningarna. 

Hänsyn till uppehållstiden borde då tas, men eftersom den varierar kraftigt under 

året och den verkliga uppehållstiden skiljer sig från den teoretiska har i de beräk-

ningar som redovisas ingen tidsförskjutning gjorts.  

 

På grund av att inflödesdata periodvis inte varit tillförlitliga, så har flödesdata från 

inloppsmätaren inte använts för massabalansberäkningarna. Istället har ett reduce-

rat utflöde konsekvent använts vid beräkning av växtnäringstransporten till våt-

marken. Enligt beräkningar utförda av Karlsson (2005) registrerar inloppsstationen 

81,6 % (80 ha/98 ha) av våtmarkens tillrinning, varför ekvation 1 har använts för 

korrigering av flödet (Kynkäänniemi 2006). 

 
QInlopp = 0,816 ×QUtlopp   (1) 

 

Den koncentration som uppmätts i våtmarkens inlopp motsvarar delavrinningsom-

råde 1 (Figur 5). Marie Karlsson (2005) gjorde inom ramen för sitt examensarbete 

modell- och schablonberäkningar som visade att område 1 stod för 79 % av kväve 

och 79 % av fosforbelastningen till våtmarken 2004. I denna fördelning var inte 

hushållsspillvattnet inräknat. Tillkommande flöden och näringsbelastning från 

behandlat hushållsspillvatten samt från delavrinningsområde 2 och 3 har tagits med 

i massbalansberäkningarna. Tillsammans har område 2 och 3 beräknats bidra med 

21 % Tot-N och 21 % Tot-P, då de innehöll en större andel åkermark än område 1 

(Karlsson 2005).  

 

Den totala förväntade belastningen från område 2 och 3 har således beräknats med 

ekvationerna 2 och 3 (Kynkäänniemi 2006). 

 

 21,079,0/3&2 ××= ininomr CQTN   (2) 
 

 21,079,0/3&2 ××= ininomr CQTP   (3) 
 

Enligt Marie Karlssons beräkningar (2005) bidrog spillvattnet år 2004 med ca 4,5 

kg fosfor/år och ca 20 kg kväve per år. Tillförseln från avloppet har ansetts vara 

relativt konstant under året och baseras på uppmätta värden, varför dygnsvis 0,056 

kg N respektive 0,013 kg P har adderats till inkommande mängder. 
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Näringsavskiljningen i våtmarken har beräknats genom att subtrahera utgående 

mängd från den inkommande mängden närsalter, korrigerad för avrinning från 

område 2 och 3 samt avloppet (ekvation 4). 

 

(Avskilj)n = (INomr1)n +(INomr2&3)n + Avl – (Ut)n (4) 

 

där Avskiljn avser avskiljningen (av kväve respektive fosfor) för dagen n i kg/dygn, 

(INomr1)n inflödet från område 1, (INomr2&3)n  inflödet från område 2+3, Avl är 

avloppsbelastningen (konstant) och (Ut)n är utflödet för beräkningsdagen n. 

 

Ingen hänsyn har tagits till nederbörd på eller avdunstning från våtmarken, eller till 

eventuellt utbyte med grundvatten. 

 

 

Källfördelning 
 

Marie Karlssons (2005) gjorde inom ramen för sitt examensarbete en beräkning av 

källfördelningen för kväve och fosfor från avrinningsområdet baserat på modelldata 

för kväve (beräkningar utförda med Jordbruksverkets beräkningsprogram STANK) 

och schabloner för fosfor. Utifrån de schablonvärden som där användes för avrin-

ning från skogsmark, de beräknade näringsmängderna från hushållspillvatten samt 

massbalansberäkningar enligt avsnittet ovan, så har en källfördelning räknats fram 

för belastningen av kväve och fosfor till våtmarken i Södra Stene (Figur 29). Ungefär 

62 ha av avrinningsområdet består av skogsmark. I beräkningen har ett uppskattat 

kväveläckage på 1,0 kg/ha och år och ett fosforläckage på 0,04 kg/ha och år använts 

för skogsmarken, vilket ger 62 kg kväve respektive 2,5 kg fosfor per år. Hushållspill-

vattnet beräknades tillföra 20,5 kg kväve och 4,6 kg fosfor per år. Den återstående 

mängden kväve och fosfor har antagits härröra från åkermarken.  

 
 
 

 
 
Figur 29. Källfördelning för belastningen av kväve och fosfor till våtmarken i Södra Stene.  
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Avskiljning av kväve 
Den avskiljda kvävemängden, inkluderande hela avrinningsområdet samt bidrag 

från avlopp, var i genomsnitt över 4-årsperioden 25 kg tot-N/ha våtmark och år. 

Avskiljningen varierade kraftigt mellan åren (Tabell 5). 

 

Även belastningen av kväve på våtmarken varierade kraftigt mellan åren. Eftersom 

höga flöden sammanföll med höga halter (Figur 25) var belastningen högst under 

perioder med hög avrinning. År 3 (april 2006-mars 2007) var avrinningen drygt 

fyra gånger högre ån året innan (Tabell 2), och belastningen ökade med ca 2,5 gång-

er (Tabell 5). Det är tydligt att en högre kvävebelastning också gav en högre kväve-

avskiljning.  
 

Tabell 5. Sammanställning av mätdata från våtmarken i Södra Stene för de fyra år som 
provtagning pågått. 

Totalt År 1 År 2 År 3 år 4
apr 04- apr 04- apr 05- apr 06- apr 07-

 mar 08  mar 05  mar 06  mar 07  mar 08

Vattenföring: m3 559 589 58 393 70 651 294 484 136 060
Medelvattenföring l/s 4,4 1,9 2,2 9,3 4,3
Medelavrinning l/s/ha 0,05 0,019 0,023 0,095 0,044
Medelavrinning mm 143 60 72 300 139
Uppehållstid dagar 29 70 57 14 30
(teoretisk)

Kväve, total
In kg 2 029 233 347 858 591
Medelhalt mg/l 3,6 4,0 4,9 2,9 4,3
Markläckage kg/ha/år 5,3 2,4 3,6 8,9 6,2

* Belastning, damm kg/ha/år 242 111 165 409 281
Retention, absolut kg 209 4 36 114 55

* Retention, yteffekt kg/ha/år 25 2 17 54 26
Retention, relativ % 10 2 10 13 9

Fosfor, total
In kg 136 12,8 20,7 67 36
Medelhalt mg/l 0,24 0,22 0,29 0,23 0,26
Markläckage kg/ha/år 0,36 0,13 0,22 0,70 0,38

* Belastning, damm kg/ha/år 16,2 6,1 9,8 31,9 17,2
Retention, absolut kg 24,3 2,6 3,4 13,1 5,2

* Retention, yteffekt kg/ha/år 2,9 1,3 1,6 6,2 2,5
Retention, relativ % 18 21 17 20 14

* Våtmarksareal =2,1 ha

Angivna mängder år 2 är uppräknade till helår utifrån data för 9 månader  
 
 

Även inom ett år varierade belastningen och avskiljningen mycket. I Figur 30 visas 

månadsavskiljningen av kväve och månadsmedelflödet. Den högsta avskiljningen 

skedde generellt under vårarnas högflödesperioder, medan det under samtliga vint-

rar verkar ha varit ett visst utläckage av kväve.  
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Figur 30. Avskiljning av totalkväve i Södra Stene under perioden april 2004 – maj 2008. 
Avskiljningen är utryckt som kg/månad och hektar våtmarksyta. 

 

 

 

Avskiljning av fosfor 
Då man enbart studerar halter av fosfor in och ut (se avsnitt om halter ovan), verkar 

Stene fungera som en fosforkälla, alltså att mer fosfor lämnar våtmarken än vad 

som kommer in i den. Då man studerar massbalansen, inkluderande tillförseln med 

spillvatten, visar det sig dock att Stene är en väl fungerande våtmark med i genom-

snitt en positiv fosforavskiljning (Tabell 5). Den feltolkning som kan göras om man 

enbart studerar de uppmätta halterna, beror på att höga halter i utgående vatten 

under sommaren, då flödet och därmed näringstransporten är liten, får ett opropor-

tionerligt genomslag på resultatet. Dessutom inkluderar inte mätvärdena tillförseln 

med spillvatten som under lågflöden får en större betydelse för massbalansen. Den 

stora transporten av fosfor förekom främst under vårarna, då ett högt flöde sam-

manföll med höga halter i inloppet och då man såg en tydlig haltreduktion genom 

våtmarken (Figur 27). 

 

Den absoluta avskiljningen av fosfor (med hänsyn taget till hela avrinningsområdet 

samt bidrag från avlopp) var under provtagningsperioden i genomsnitt 2,9 kg/ha 

våtmarksyta. Fosforbelastningen var i genomsnitt 16,2 kg/ha våtmark, vilket inne-

bär en relativ avskiljning på 18 %. Även för fosfor var variationerna mellan åren 

relativt stora (Tabell 5), och en hög belastning och avskiljning sammanföll med 

perioder med höga flöden.  
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Figur 31. Avskiljning av totalfosfor i Södra Stene under perioden april 2004 – maj 2008. Avskilj-
ningen är utryckt som kg/månad och hektar våtmarksyta. 
 
 
 
Även för fosfor syns stora skillnader inom ett år. Under vintermånaderna var av-

skiljningen negativ, vilket innebär att våtmarken läckte fosfor under dessa perioder. 

Som nämnts ovan kan det bero på syrebrist i sedimenten beroende på nedbrytning 

av döda växtdelar. I vissa fall har detta sammanfallit med höga flöden (vintrarna 

2006 och 2007 sammanföll den negativa avskiljningen med mycket hög vattenfö-

ring).  
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Sedimentundersökningar 
 

Under våren 2008 utfördes analyser av sedimentet i våtmarken i Södra Stene (Figur 

32). Målet för arbetet var att jämföra den beräknade fosforavskiljningen (baserad 

på in- och utflöden av fosfor – se föregående avsnitt) med den uppmätta mängden i 

sedimentet, samt att undersöka var i våtmarken huvuddelen av fosforn ligger bun-

den och i vilken form den förekommer. Sedimentundersökningarna utfördes som en 

del av Karin Johannessons examensarbete (2008). 

 

 
Figur 32. Sedimentprovtagning i våtmarken i Södra Stene, februari 2008. Foto JonasAndersson.  

 

Analyser av stickprover vid inloppet visade att den största delen av inkommande 

fosfor var i partikulär form, och att sedimentation av partiklar därmed antagligen är 

den viktigaste avskiljningsmekanismen för det fosfor som rinner in i våtmarken 

genom huvudinloppet. 

 

Sedimentstudien visade att den största delen av fosforn sedimenterar precis vid 

inloppet – där hade nästan 90 % av den inkommande fosforn ackumulerats (Figur 

33). Därför kan man anta att den fosfor som lämnade våtmarken under perioden 

inte var samma fosfor som rann in i den. En källa till fosfor i utloppsvattnet skulle 

kunna vara spillvattnet. När sedimentet nära avloppsmynningen blir mättat med 

fosfor kan löst fosfat rinna vidare ner till den djupare dammen vid utloppet och 

vidare ut. Vid höga flöden skulle det dessutom kunna ske en uppvirvling av sedi-

mentet i den djupare delen där inga (eller få) växtrötter binder sedimentpartiklarna 

som i de grundare delarna. Det skulle innebära att partikulärt fosfor lämnar våt-

marken.  

 

Ett grundare område med rotad vegetation vid utloppet skulle kunna bidra till att 

förhindra att partikulär fosfor lämnar våtmarken vid höga flöden. Vegetationen 

spelar dessutom en viktig roll genom att den förhindrar uppvirvling av partiklar. 
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Figur 33. Den totala fosforbelastningen under fyra års tid, jämfört med mängden fosfor (P) i 
inloppets sediment, fosforavskiljningen (retention, baserad på massbalansberäkningar) samt 
mängden fosfor i sedimenten i de övriga områdena. 

 

Den totala fosforbelastningen under fyra års tid beräknades till 123 kg, men den 

totala fosformängden i det nybildade översta sedimentlagret i hela våtmarken var 

nästan fem gånger så hög (Tabell 6 och Tabell 7). Den fosfor som ligger bunden i 

områden med mycket vegetation härrör troligen huvudsakligen från den underlig-

gande leran, dvs. det har skett en intern omfördelning av fosfor till organiskt bun-

den form. En del av denna fosfor kan tillföras sedimentet eller vattenpelaren när 

växterna vissnar ned på höstarna, och kan därmed ha bidragit till den fosfor som 

lämnade våtmarken under studieperioden.  

 
Tabell 6. Area av olika områden, medeltjocklek, volym, densitet och totalfosformängd 
(Ptot) i sedimentet i våtmarken i Södra Stene. IN = området nära inloppet, OUT = området 
nära utloppet, T1 = grunt område med vegetation nära inloppet, T2 = grunt område med 
vegetation nära utloppet, Ts = grunt område med vegetation i anslutning till ett dräne-
ringsrör med avloppsvatten. 

Area (m2)
Medeltjocklek 
sediment (m) Volym (m3) Densitet (kg m-3) Ptot (kg)

IN 1150 0,16 187 550 110
UT 4350 0,02 131 751 50
T1 4225 0,05 190 784 142
T2 4250 0,04 152 1036 133
Ts 3875 0,04 163 777 134
Totalt 17850 569  
 
 
Tabell 7. Beräknad mängd inkommande, utgående och kvarhållen fosfor i våtmarken i 
Södra Stene under de fyra år den varit i drift. 

År Pin (kg) Put (kg) Retention (kg) Retention (%)
1 13 10 3 23%
2 16 13 3 19%
3 67 54 13 19%
4 28 21 7 25%

Totalt 124 98 26 21%  
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Fördelningen mellan organisk och oorganisk fosfor var 38 % och 62 % (Figur 34). 

Den oorganiska fraktionen dominerades av fosfor bundet till järn eller aluminium. 

Järnbunden fosfor (Fe-P) är stabil endast under syresatta förhållanden, och som 

diskuterats ovan registrerades stora fosforförluster från våtmarken under vintern 

2005. Eftersom detta sammanföll med en stark lukt av svavelväte, som indikerar 

syrebrist, är det troligt att det var fosfor som frigjorts från järn som läckte ut från 

våtmarken.  

 

Den lättillgängliga fosforn utgjorde 0,2 % av den totala P-mängden i sedimentet, 

men en del av den organiskt bundna fosforn kan också vara relativt lätt tillgänglig.  

Stabilt bunden oorganisk fosfor (Ca-P och hårt bunden P i figuren) utgjorde 21 % av 

den totala fosformängden i sedimentet. 

Organisk P

Fe-P+Al-P

Ca-P

Hårt bunden P
Löslig oorg-P

Oorganisk P

 
Figur 34. Fördelningen av fosfor i sedimentet i Södra Stene. 

 
Eftersom den primära avskiljningsmekanismen är sedimentation krävs det någon 

form av skötsel för att våtmarken ska fortsätta fungera som fosforfälla. Det kan 

exempelvis innebära utgrävning av det fosforrika sedimentet vid inloppet. En annan 

åtgärd för att ta bort fosfor från våtmarken är att skörda växtligheten och därmed 

föra bort den näring som är bunden i biomassan. Kaveldun, som är den domineran-

de växten i våtmarken, har en lagringskapacitet på 46-120 kg P per hektar och år . I 

våtmarken i Södra Stene täcker vegetation ungefär hälften av ytan, vilket innebär ca 

en hektar. Teoretiskt sett kan alltså den totala mängd som finns bunden i biomassan 

under vegetationsperioden motsvara den totala årliga belastningen. Mer än hälften 

av näringen lagras dock i rötter och rhizom, vilka är svåra att skörda. Skörd av vege-

tationen skulle ändå kunna bidra till lägre fosforhalter i och minskade fosforförlus-

ter från våtmarken. 

 

 
 

 
 

 

 

Fakta Läs mer om fosfor i våtmarkens sediment 
Karin Johannesson. 2008. Phosphorus retention in a constructed wetland - the 
role of sediment accretion. LiTH-IFM-A-Ex-08/1958--SE. Examensarbete, Avd. för 
fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet. 
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Diskussion och jämförelser med andra våtmarker 
 

Resultat från studier i andra länder visar att våtmarker kan avskilja stora mängder 

kväve, uttryckt i kg per hektar och år. En sammanställning av data från Nordameri-

ka visade på en avskiljning av nitratkväve på över 1 ton per hektar och år vid halter 

omkring 10 mg/l i inflödet (Kadlec, 2005). Effekten på inkommande halter blir dock 

lägre när inflödet av vatten ökar. I små, mycket högbelastade, våtmarker i Norge 

uppmätte Braskerud (2002) en kväveavskiljning mellan 500 och 2850 kg/ha och år. 

Våtmarkerna tog emot mycket partikelrikt vatten och Braskerud kunde visa att den 

största delen av avskiljningen berodde på sedimentation av partiklar innehållande 

organiskt kväve, medan denitrifikationen var av liten betydelse. Den relativa av-

skiljningen var dock så liten som 3 % av belastningen för den mest belastade våt-

marken.  

 

Våtmarken i Södra Stene avskiljde en relativt stor andel av kvävet i tillrinningen, i 

snitt 10 % av belastningen. I jämförelse med resultaten från några välstuderade 

våtmarker i Skåne så är det högt – de senare avskiljde mellan 4 och 9 % av belast-

ningen, med den högsta siffran för den våtmark som var lägst belastad (Wedding, 

2003). I Stene motsvarade 10 % dock en liten mängd avskiljd kväve per hektar våt-

mark (Figur 35). Detta förklaras av att Stene våtmark är stor i förhållande till till-

rinningsområdet, ca 2.2 % utgörs av våtmarkens yta. De skånska våtmarkerna har 

en yta som motsvarar endast ca 0,07 – 0,3 % av tillrinningsområdet, vilket gör att 

det får ta emot betydligt mer vatten. Även om halterna av kväve i avrinningen från 

åkermarken i Skåne långsamt minskar (Ulén och Fölster 2005) ligger de fortfarande 

avsevärt högre än i Mälardalen, vilket ytterligare bidrar till den högre kvävebelast-

ningen på de studerade skånska våtmarkerna. Dessutom utgörs tillrinningsområde-

na till de skånska våtmarkerna av 65-100 % odlad mark, medan jordbruksmarken i 

Södra Stene upptar ca 35 % av ; en faktor som även den bidrar till den låga belast-

ningen i den senare. Data från en del stickprovtagningar för analys av vattenkvalitet 

i anlagda våtmarker inom Örekilsälvens avrinningsområde (dränerar tillGullmars-

fjorden i Bohuslän) visade på en kväveavskiljning som var jämförbar med den i 

Stene. De flesta av dessa, då nyanlagda, våtmarker var också förhållandevis lågbe-

lastade med kvävekoncentrationer i inkommande vatten liknande de i Stene (opub-

licerade data). Den av våtmarkerna som har en högre andel jordbruksmark i tillrin-

ningsområdet och högre tillrinning hade dock en påtagligt högre kväve- och fosfor-

avskiljning under mätperioden.  Eftersom resultaten baseras på stickprovtagning är 

de osäkra vad gäller avskiljningen i kg per hektar, men skillnaden mellan hög- och 

lågbelastade våtmarker var tydlig.  

 

Den lågbelastade våtmarken i Stene kan sägas representera många våtmarker som 

har etablerats i östra Svealand. En hel del av de våtmarker som anlagts i andra delar 

av södra Sverige är också av samma karaktär som Stene, dvs. stora i förhållande till 

avrinningsområdet och med en andel åkermark som är lägre än 50 % (Svensson et 

al., 2004). I en pågående beräkning av effekten av ca 4000 ha anlagda våtmarker i 

södra Sverige framgår det likaså att många av våtmarkerna har låg belastning; den 

genomsnittliga avskiljningen ligger i de beräkningarna på under 50 kg per hektar 

och år (Brandt et al., 2009). 
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Figur 35. Kvävebelastning och kväveavskiljning i kg/(ha*år) i Södra Stene våtmark (röda fyllda 
romber) jämfört med årliga resultat från tre våtmarker i Skåne. Regressionslinjen är dragen för 
de skånska våtmarkerna (Data från Wedding, 2003). 

 

 

För fosfor var förhållandet annorlunda, med mer än dubbelt så höga halter i inflödet 

till Stene som i de skånska våtmarkerna. Det stämmer med Ulén och Fölsters rap-

port (2005) att halterna av total-P är högre i avrinningen från Mälardalens lerdo-

minerade jordbruksområden än i motsvarande skånska åar. Som framgått ovan 

varierade fosforhalterna i det huvudsakliga inloppet till Södra Stene våtmark väldigt 

mycket och ökade vid episoder av hög avrinning. Den totala belastningen på våt-

marken var dock låg trots de relativt höga halterna (Figur 36), vilket beror på våt-

markens relativa storlek och den därmed relativt låga belastningen av vatten. Som 

fosforfälla betraktad är dock Södra Stene rätt så effektiv, då den avskiljer ca 20 % av 

den inkommande fosforn, vilket är dubbelt så högt som de två högt belastade våt-

markerna i Skåne, men lägre än för den lägst belastade våtmarken (Genarp).  

 

Man kunde kanske förvänta sig att en ännu större andel fosfor skulle kvarhållas i 

Södra Stene, eftersom vattnet i huvudinloppet innehåller mycket partiklar; >2/3 är 

partikulärt bunden fosfor (opublicerade data). Vid en jämförelse med en samman-

ställning av data från 18 andra våtmarker i jordbrukslandskap (Braskerud et al. 

2005) passar data från Södra Stene in i ett mönster. Av de lågbelastade våtmarkerna 

i den studien, dvs. de vars area utgjorde > 1 % av avrinningsområdets storlek, hade 

de med hög andel reaktivt fosfat i inloppsvattnet ca 20 % avskiljning av totalfosfor 

(4-11 kg/ha och år), medan de med liten andel hade betydligt högre både relativ och 

absolut avskiljning. Sedimentstudierna från Södra Stene visade att partiklarna som 

rinner in i våtmarken under höga flöden sedimenterade vid inloppet (Figur 33). Ca 

14 % av fosforbelastningen utgjordes dock av spillvatten som leds direkt till våtmar-

kens utloppsdel och inte ingår i de uppmätta halterna. Fosforn i detta vatten kan 

antas vara relativt lätt tillgänglig, och torde därmed vara en bidragande källa till den 

fosfor som lämnar våtmarken.  

 

Figur 36 visar att det finns en stor potential för att avskilja fosfor i våtmarker – 

avskiljningen i den högst belastade våtmarken i Skåne, Slogstorp, uppgick till nära 

50 kg/ha och år i medeltal. Även i denna damm antogs sedimentation av partikulärt 

fosfor vara den dominerande mekanismen för avskiljning, eftersom den stora av-
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skiljningen av fosfor skedde under perioder med höga flöden. Resonemanget stöds 

även av att avskiljningen ökade kraftigt igen efter en rensning av dammen under 

2003 då ackumulerat sediment grävdes ur.  

 

En översikt av resultat från olika dammar och våtmarker i de nordiska länderna 

visade att våtmarker av damm-typ i genomsnitt avskiljde 17 % av fosforn i inkom-

mande vatten, vilket är jämförbart med resultaten från Södra Stene (Uusi-Kämppä, 

2000). Högre effekt, upp till 44 % eller 710 kg per hektar och år, uppnåddes dock 

genom sedimentation i norska fångdammar (Braskerud, 2002). Som nämnts tidiga-

re var dessa dammar väldigt högt belastade med vatten rikt på jordpartiklar, varför 

de snabbt fylldes med sediment. De var designade med ett grundare vegetationsom-

råde innan utloppet, vilket effektivt fångade upp partiklar som resuspenderade vid 

höga flöden. Det är möjligt att ett liknande område skulle kunna bidra till en högra 

fosforavskiljning även i Södra Stene, eftersom det periodvis har varit partikulärt 

fosfor som har lämnat våtmarken. Den höga ackumulationen av sediment vid inlop-

pet skulle kunna tyda på att partiklarna i utrinnande vatten härrör från en resus-

pension från sedimenten i andra delar av våtmarken under höga flöden.   

 

 

Avskiljning = 0,1167*belastning
R2 = 0,1663

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

0 100 200 300 400 500 600 700

P belastning, kg ha-1 år-1

P 
av

sk
ilj

ni
ng

, k
g 

ha
-1

 å
r-1

 
Figur 36. Fosforbelastning och fosforavskiljning i kg/(ha*år) i Södra Stene våtmark (röda fyllda 
romber) jämfört med årliga resultat från tre våtmarker i Skåne. Regressionslinjen är dragen för 
de skånska våtmarkerna (Data från Wedding, 2003). 
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Sammanfattande slutsatser 

• Anlagda våtmarker har stor betydelse för många fåglar och växter och får 

snabbt en hög artrikedom. Redan efter två till tre år är artantalet förvån-

ansvärt högt. Även flera minskande och rödlistade fågelarter hittades i de 

undersökta våtmarkerna. För fåglarna är våtmarkens storlek det som har 

störst betydelse, då större våtmarker hyser fler arter. Flacka stränder och 

lång strandlinje är också positivt för både fåglar och kärlväxter. 

 

• Klippning av bredkaveldun ett effektivt sätt att minska täckningsgraden 

och ger andra arter en chans att öka i utbredning. För att påtagligt minska 

bredkaveldunets utbredning krävs mer än en klippning per år. Vid en 

skörd per år är en sen klippning (augusti) att rekommendera för att inte 

störa häckande fåglar. Dränkning av de klippta skotten är också en till-

växthämmande åtgärd för kaveldun. 

 

• Det fåtal enskilda avlopp som belastar våtmarken representerar ca 14 % av 

den totala fosfortillförseln till våtmarken men endast ca 4 % vad gäller 

kväve. Den totala belastningen av både kväve och fosfor är låg beroende på 

att våtmarken är stor i förhållande till tillrinningsområdets yta, ca 2 %. 

 

• Våtmarken avskiljer ca 20 % av fosfortillförseln och 10 % av kvävetillför-

seln, vilket är en relativt god avskiljning jämfört med andra våtmarker i 

jordbrukslandskap. Den låga belastningen gör dock att avskiljningen räk-

nat i kg per hektar och år är låg; 25 kg för kväve och 3 kg för fosfor. Under 

år med mer nederbörd och därmed högre belastning ökar den areella av-

skiljningen. 

 

• Resultaten av studien bekräftar att våtmarker som är stora i förhållande till 

avrinningsområdet (> 2 % i detta fall) avskiljer en relativt stor andel av till-

förd växtnäring, men har en låg effektivitet uttryckt i kg/ha och år. För att 

nå en hög avskiljning per hektar våtmarksyta bör de ekonomiska stöden 

utformas så att våtmarkerna anläggs i lägen där de får hög belastning. De 

ska således ligga med en hög andel jordbruksmark uppströms och vara 

mindre än Södra Stene, förslagsvis avsevärt mindre än 1 % av avrinnings-

områdets area.  

 

• Projektet har levererat de första svenska resultaten vad gäller fosforav-

skiljning i en våtmark som ligger i ett lerjordsdominerat område, och visat 

att en våtmark även i ett sådant läge kan fungera som fosforfälla. Mer stu-

dier krävs dock för att fastslå om denna funktion bibehålls även i liknande 

våtmarker med avsevärt högre fosforbelastning.  
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• En stor del av den fosfor som rinner in i våtmarken via huvudinflödet lig-

ger kvar som ackumulerad sediment i inloppsdelen. Eftersom den största 

transporten av fosfor ut från våtmarken skett under perioder med höga 

flöden tyder det på att partiklar som virvlar upp från andra delar av våt-

marken bidrar till utflödet av fosfor. Större utflöden har även skett under 

enstaka perioder med syrefria förhållanden, vilket visar på betydelsen av 

att föra bort skördad biomassa från våtmarken för att upprätthålla en god 

fosforavskiljning. En grund zon med vegetation direkt före utloppet skulle 

eventuellt kunna fungera som ett filter för partiklar som virvlar upp och 

förs ut från våtmarken. 

 

• Vad gäller kväveavskiljningen tycks den skärm som monterades vid inlop-

pet år 2005 ha bidragit positivt genom att vattnet tvingas ut i områden 

med täta kaveldunsbestånd.  Tidpunkten sammanfaller med att vegetatio-

nen var bättre etablerad vilket gör att man inte kan dra säkra slutsatser. 

Det är dock sannolikt att både skärmen och den tätare vegetationen har 

gynnat avskiljningen av kväve. 

 



Våtmarken i Södra Stene 

 

 54 

Litteratur 

Andersson J, Wedding B och Tonderski, K. 

2006. Näringsavskiljning i anlagda våt-

marker – Region och metodjämförelser. 

WRS Uppsala och Ekologgruppen i Lands-

krona. 

 

Brandt, M., Arheimer, B., Gustavsson, H., Pers, 

C. Rosberg, J., Sundström, M. och Thorén, 

A-K., 2009. Uppföljning av effekten av 

anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet 

på belastning av kväve och fosfor. Manu-

skript. 

 

Braskerud, B. C. 2002. Factors affecting nitro-

gen retention in small constructed wet-

lands treating agricultural non-point 

source pollution. Ecological Engineering 

18 : 351–370. 

 

Braskerud B.C., Tonderski K.S., Wedding B., 

Blankenberg A.-G.B., Bakke R., Ulén B. 

och Koskiaho J. 2005. Can Constructed 

Wetlands Reduce the Diffuse Phosphorus 

Loads to Eutrophic Water in Cold Tempe-

rate Regions? J. Environmental Quality, 

34, 2145-2155. 

 

Carlsson, C., Kyllmar, K., Johnsson, H. 2004. 

Typområden på jordbruksmark –

Avrinning och växtnäringsförluster för 

det agrohydrologiska året 2002/2003. 

Ekohydrologi 80, Avdelningen för vatten-

vårdslära, SLU Uppsala. 

 

Ekologgruppen i Landskrona. 2000. Biologisk 

mångfald i dammar. Vegetation. Under-

sökning av 26 nyanlagda dammar hösten 

1998.  

 

Ekologgruppen i Landskrona. 2001. Biologisk 

mångfald i dammar. Fåglar. Undersök-

ning av 51 nyanlagda dammar 1994-2000. 

 

Ekologgruppen i Landskrona. 2002. Biologisk 

mångfald i dammar. Fåglar. Undersök-

ning av 31 nyanlagda dammar 2001. 

  

Eriksson, S. 2007. Slutrapport. Delprojekt - 

bekämpning av igenväxningsvegetation, 

framför allt kaveldun, vid nyanlagda 

våtmarker i odlingslandskapet. Hushåll-

ningsällskapet, Uppsala.  

 

Fjäder, M. 2008. Anlagda våtmarker i odlings-

landskapet - hur påverkas kärlväxternas 

diversitet? Daphne 19:2. 

 

Gottschall N, Boutin C, Crolla A, Kinsley C & 

Champagne. 2007. The role of plants in 

the removal of nutrients at a constructed 

wetland treating agricultural (dairy) 

wastewater, Ontario, Canada. Ecological 

Engineering 29: 154-163. 

 

Johannesson, K. 2008. Phosphorus retention 

in a constructed wetland - the role of se-

diment accretion. Examensarbete. Avd. 

för fysik, kemi och biologi, Linköpings 

universitet.  

 

Johannesson, K. 2009. Sedimentens roll för 

fosforfastläggningen i en anlagd våt-

mark. Rapport till slutseminarium för pro-

jektet ”Våtmarker i odlingslandskapet” 

22 januari 2009. IFM Ekologi, Linköpings 

universitet.  

 

Kadlec, R. H. 2005. Phosphorus removal in 

emergent free surface wetlands. J. En-

vironmental Science and Health, 40, 1293-

1305. 

 

Kadlec R.H. 2005. Nitrogen farming: the use 

of wetlands for nitrate removal. J. Envi-

ronmental Science and Health, 40, 1307-

1330. 

 

Karlsson, M. 2005. Näringsbelastning på en 

anlagd våtmark från åker, skog och en-

skilda avlopp. Examensarbete 20p. Avdel-

ningen för vattenvårdslära, SLU.  

 

Kynkäänniemi, P. 2006. Reningsfunktion i en 

lågbelastad våtmark, Examensarbete 20p. 

Avdelningen för vattenvårdslära, SLU. 

 

Olsson, J. 2005. Fåglar i anlagda småvatten. 

Examensarbete 20 p. Prel. version (opub-



Våtmarken i Södra Stene 

 

 55 

licerat). Institutionen för naturvårdsbio-

logi, SLU. 

 

Reddy KR & Debusk WF. 1987. Nutrient stora-

ge capabilities of aquatic and wetland 

plants. I Reddy KR & Smith WH (eds.) Aq-

uatic plants for water treatment and re-

source recovery. Magnolia Publishing Inc., 

Orlando, Florida. 

 

Ulén, B. och Fölster, J. 2005. Närsaltskoncent-

rationer och trender i jordbruksdomine-

rade vattendrag. Ekohydrologi 84, Rap-

port 2005:5.Avdelningen för vattenvårds-

lära, Institutionen för markvetenskap, 

SLU Uppsala. 

 

Uusi-Kämppä, J., Braskerud, B., Jansson, H., 

Syversen, N. and Uusitalo, R. 2000. Buffer 

Zones and Constructed Wetlands as Filters 

for Agricultural Phosphorus. J. Env. Quali-

ty, 29:151-158.  

 

Wedding, B. 2003. Dammar som reningsverk. 

Mätningar av näringsämnesreduktionen i 

nyanlagda dammar 1993-2002. Höje Å 

projektet och Kävlinge Å projektet. Eko-

loggruppen i Landskrona AB, Landskrona. 

 

Österberg, R. 2005. Kärlväxter i anlagda 

småvatten. Examensarbete 20 p, Nr 150, 

Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU. 

 

http://www.artdata.slu.se/rodlista/index.cfm 



 

Industriell Ekologi 
Skolan för Industriell 
Teknik och Management 
KTH 
100 44 Stockholm 
SWEDEN 
 

Telephone +46 (0) 8 – 790 6137 
 Fax           +46 (0) 8 – 790 5034 
 

E-mail frostell@kth.se 
 Internet  www.ima.kth.se 

 

 

 
 
 
 

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län 2 
 

 
 
 
 
 

Björn Frostell, Anna Norström och Bo Svedberg 
 
 
 
 
 
 

W
P1

 ‐
In
di
ka
to
re
r f
ör
 h
ål
lb
ar
he

t –
Va

d 
sk
a 
vi
 s
ty
ra
 e
m
ot

W
P5

 –
ko
m
m
un

ik
at
io
ns
no

d 
–

Vä
gl
ed

ni
ng

‐U
tb
ild

ni
ng

 –
Kl
us
te
rn
ät
ve
rk
 ‐
Fo
rs
kn

in
g

WP4 – Internationell regional nivå, 
Stockholm miljöstaden – bättre än andra 

miljöstäder  

WP2 – Morgondagens materialhantering i 
projekt ‐ Utfall då, nu och i framtiden, 
t ex i infraprojekt och bostadsprojekt
Hammarby sjöstad, N:a Djurgården, X

WP3 – Interkommunal, gemensam 
masshantering , ÖP‐DP, 

Markanvändning och deponi
Stockholm, Solna Upplands Väsby, Täby

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län

 
 
 
 

Projektrapport 2009-11-18 
 



 
Hållbar materialförsörjning i Stockholms län 2, 2009-11-18 

 
 

2(69) 

SAMMANFATTNING 
På uppdrag av Regionplanekontoret i Stockholms län har KTH Industriell Ekologi 
och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik i samarbete med 
branschaktörer genomfört ett andra projekt med den övergripande målsättningen att 
verka för en hållbar materialhantering i Stockholms län. Arbetet har baserats på 
resultat erhållna i ett första delprojekt som genomfördes under perioden januari-juli 
2008 och som sammanfattats i rapporten Hållbar materialförsörjning i Stockholms 
län (HMFS). 

Syftet med det föreliggande projektet - Hållbar materialförsörjning i Stockholms län 
2 (HMFS2) har varit att fortsätta initiera aktiviteter som leder till en mer hållbar 
materialförsörjning i Stockholms län. Delmålsättningar har varit att: (i) i samverkan 
med representanter för beställare, materialleverantörer och kommuner samt 
Regionplanekontoret planera för ett pilotprojekt kring hållbar materialförsörjning 
inom ett utvecklingsområde i Stockholms län och (ii) förstärka det nätverk för 
materialförsörjningsfrågor i länet som initierades i HMFS och som kan driva frågan 
praktiskt och som även kan lyfta och synliggöra frågan för länets politiker. Det 
senare med syftet att få en politisk förankring om framtida strategier och därmed 
bland annat underlätta praktisk implementering i kommande exploateringsprojekt. 

Arbetet har resulterat i att kunskaperna om materialförsörjningen i Stockholms län, 
dess utmaningar, brister och möjligheter har ökat i betydande grad jämfört med det 
första HMFS-projektet och att det påbörjade nätverket stärkts. De viktigaste 
kommande utmaningarna och möjligheterna för en hållbar materialförsörjning i 
Stockholms län är följande: 

• Diskussionen kring att hitta en huvudansvarig aktör för materialförsörjningen i 
Stockholms län måste fördjupas och konkretiseras. Det tillskapade nätverket 
behöver vidmakthållas och utvecklas. 

• Materialförsörjningsfrågan upplevs inte som spännande för länets politiker, därför 
måste nyttan tydliggöras bättre på alla beslutsnivåer och kommuniceras i linje 
med andra viktiga strömningar och frågor i samhället. 

• Vi har idag enbart en schabloniserad bild av systemet för materialförsörjning i 
Stockholms län och en bättre uppföljning av vad som sker måste tillskapas. 

• Förbättrade administrativa planeringssystem för materialförsörjningen måste 
utvecklas på regional, kommunal och projektnivå. 

• Planeringsinstrument för att värdera och prioritera möjligheterna att utnyttja s.k. 
impediment för materialförsörjningen i tätortsområden behöver utvecklas. 

• Samverkan mellan aktörer i Stockholms län och aktörer i andra närliggande 
storstadsområden kan ge värdefulla synergieffekter. 

• Sverige och Stockholmsregionen ligger långt framme med systemlösningar och 
bör kunna utveckla området hållbar materialförsörjning för kunskapsexport till 
andra storstadsregioner.  
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1. INLEDNING 

1.1. Nuläge och tidigare arbete 
Den framtida materialhanteringen i Stockholms län är en stor och viktig fråga för en 
långsiktigt hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Dels har materialhanteringen 
redan idag en stor omfattning och dels förutser prognoser att befolkningen i 
Stockholms län kommer att öka med upp till en halv miljon människor fram till 
2030. Ovanpå detta förväntas även en god ekonomisk utveckling. För att fylla de 
framtida behoven, behövs stora och ökande mängder material till byggande, 
reparation och underhåll av bostäder, byggnader, vägar och järnvägar. Idag hanteras 
minst 15-20 miljoner ton (Mton) grus, bergkross och jordmaterial i länet varje år. Ca 
14 Mton (2006) härrör från täktverksamhet för krossat berg och naturgrus (motsvarar 
ca 7 ton per person och år i Storstockholm). De stora mängder material som årligen 
hanteras i Stockholms län behöver kvantifieras och följas upp i betydligt bättre 
utsträckning än idag för att skapa en bättre bild av möjligheterna till återbruk och 
återvinning. Detta i sin tur är en förutsättning för att skapa en mer hållbar 
materialförsörjning i länet.  

Den snabba tillväxten i Stockholms län under senare år har inneburit en utflyttning 
av materialförsörjningsanläggningar från de centrala delarna av regionen. Samtidigt 
har den uppbyggda logistiken krävt ett ökat antal omlastningar för varje transport och 
stora delar av materialet till byggande och anläggning i Stockholms län omlastas idag 
3-4 gånger innan det når sin slutdestination. Detta leder till en accelererande 
miljöpåverkan för materialtransporterna t ex vad gäller utsläpp av klimatgaser, buller 
och hälsoskadliga partiklar och gaser. Det leder också till framkomlighetsproblem 
vilket ger en negativ påverkan på regionens tillväxt. Materialhanteringen i stort 
medför miljöpåverkan i flera led, bl a genom markanvändning, utsläpp av miljögifter 
och koldioxid, och påverkan på hälsa i form av bl a buller och olyckor, inte minst 
förknippade med det omfattande transportarbetet. År 2006 avsåg drygt en fjärdedel 
av transporterna lastbilar med jord- och schaktmassor. Idag finns studier som 
indikerar att materialtransporterna utgör en betydligt större andel av det totala 
transportarbetet för material, kanske uppemot 40-50 vikt-%. Det här pekar på ett stort 
behov av en bättre hållbarhetsanpassning av länets materialtransporter. Utvecklingen 
är ett tydligt exempel på hur en målkonflikt uppstår. Å ena sidan behövs centralt 
belägen mark för bostäder och olika verksamheter (vilket lett till utflyttningen av 
materialhanteringen), å den andra behövs strategiskt belägna mellanlagringsplatser 
om transportarbetet för materialförsörjningen ska minska. Här finns idag flera 
exempel där befintliga lokaliseringar i stadsområden avvecklas, jämför t ex Solna 
och Hornsberg. I ett internationellt perspektiv finns exempel på en mer balanserad 
och samordnad logistik för materialförsörjning, jämför t ex Amsterdam där material- 
och omlastningsplatser utgör en naturlig del av stadsmiljön. 
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Landstingets Miljöfond, som förvaltas av Regionplanekontoret beviljade i december 
2007 KTH och Ecoloop ett projekt med syftet att utföra en inledande studie av hur en 
mer hållbar materialförsörjning inom samhällsbyggnads-sektorn kan tillskapas i 
Storstockholm. Inriktningen på projektet HMFS var att identifiera kritiska 
frågeställningar och nyckelaktörer. Bland kritiska frågeställningar kan nämnas: (i) på 
vilka grunder fattas beslut om samhällets materialförsörjning i dagsläget och vilka är 
de viktigaste aktörerna i detta sammanhang?; (ii) vilken ytterligare information krävs 
för att förstå vilka förändringar som blir nödvändiga för att tillskapa en mer 
kretsloppsanpassad materialförsörjning i framtiden?; (iii) vilka aktörer behöver ingå i 
ett sådant bredare arbete för att trygga samhällets materialförsörjning?; (iv) vilka 
prioriteringar finns och var finns potentiella intressekonflikter i en sådan bredare 
aktörsgrupp för framtida materialförsörjning?; (v) hur kan en bredare syn på 
samhällets materialförsörjning implementeras i praktiskt arbete? 

Projektet HMFS rapporterades till Regionplanekontoret i juli 2008 (Norström m fl, 
2008) och de viktigaste resultaten var följande: 

• de deltagande aktörerna i studien var överens om att materialhanteringen måste 
styras mot ökad hållbarhet samtidigt som bilden av vad hållbarhet är och behöver 
bli är otydlig,  

• ett första steg i en riktning mot hållbarhet är att tillskapa en tydligare målbild och 
att utarbeta problem- och målformuleringar,  

• materialhanteringen styrs idag huvudsakligen av hanteringen i enskilda, stora och 
små projekt samtidigt som den präglas av en låg grad av samordning på regional 
och interkommunal nivå och mellan olika projekt,  

• aktörer som speciellt behöver lyftas upp är de kommunala planeringsorganen, 
byggherrarna och miljömyndigheterna, och att ansvariga för att driva 
materialfrågor identifieras och utses där och  

• nu har grunden lagts för ett nätverk i denna fråga.  

Rapporten från det första projektet konstaterade även att viktiga nyckelbegrepp och 
övergripande mål för materialhanteringen i länet finns beskrivna i RUFS-2010. Här 
finns flera redan väl identifierade frågor att arbeta med t ex effektivare transporter 
och ökad återvinning av material. Exempel på viktiga fortsatta arbeten befanns vara 

(i) genomförandet av pilotstudier kring materialhantering i ett mindre 
utvecklingsområde i länet med deltagande av kommuner och byggherrar (fysisk 
planering, samordning mellan projekt, markanvändning, upphandling, 
materialräkenskaper) och  

(ii) initiering av forskning och utveckling om hur materialåteranvändningen kan 
ökas (materialegenskaper, kvalitetskrav, upphandling, materialräkenskaper).  

Rapporten avslutades med att de här aktiviteterna behöver kompletteras med arbete 
att skapa en tydligare gemensam målbild för en hållbar materialhantering i länet och 
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skapa en prioritering mellan olika praktiska insatser. Detta skulle sammantaget kunna 
tjäna som en god plattform för att skapa en hållbar materialhantering i länet. 

I november 2008 beviljades ett nytt anslag från Landstingets Miljöfond med syftet att 
fortsätta det påbörjade arbetet. Den här rapporten sammanfattar detta 
utvecklingsarbete. 

1.2. Bakgrund - definitioner 
1.2.1 Dagens materialförsörjning – avgränsningar/benämningar 

Projektet avser materialförsörjningen till olika bygg- och anläggningsprojekt. Med 
material avses här de material som står för det största tonnaget eller transportarbetet 
och utgörs primärt av olika korniga och mineraliska massor, t ex olika typer av jord- 
och bergmaterial såsom: 

1.2.2 Primära material (från täkt- och tillverkningsverksamhet) 

• Ballast av naturgrus, krossat berg, morän 
• Andra jord- och fyllningsmaterial 

1.2.3 Sekundära material 

• Bygg- och rivningsavfall (t ex krossad betong och jord- och schaktmassor) 
• Industriella restmaterial (t ex slam, askor, slagg) 
• Muddermassor 
• Andra 

1.2.4 Framtidens materialförsörjning – krävs en bredare syn? 

En viktig underliggande fråga är vad hållbar materialförsörjning innebär idag och 
vad det kan innebära imorgon? Detta beroende på att (i) mängden bygg- och 
rivningsavfall kommer att öka väsentligt de närmaste årtiondena, (ii) det kommer att 
bli nödvändigt att skapa förbättrade kretslopp och (iii) det är troligt att ett ökat 
livscykeltänkande på infrastruktur, varor och tjänster i samhället kommer att leda till 
en ny och bredare syn på materialförsörjning och materialekonomi i samhället. 

Argument i en motsatt riktning kan framföras: (i) det finns risk för att nya 
miljöproblem uppstår med en ökad recirkulering av material, (ii) det blir mer 
komplext att arbeta med en bredare syn på materialförsörjning och (iii) det finns risk 
för att olika syn på materialförsörjning kommer att förhindra eller försvåra införandet 
av ett bredare angreppssätt. 

I den här rapporten definieras primära och sekundära material enligt ovan. Det 
betraktas som ett underliggande mål att material i framtiden kan ges en bredare 
definition i takt med att primära materialval, byggnadsprocesser och 
återvinningsmetoder förfinas så att material i ökande utsträckning kan föras in i 
kretslopp. 
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2. SYFTE OCH DELMÅL 
Projektets övergripande syfte har varit att initiera aktiviteter som leder till en mer 
hållbar materialförsörjning i Stockholms län. Delmålsättningar har varit att:  

(1) I samverkan med representanter för beställare, materialleverantörer och 
kommuner samt Regionplanekontoret planera för pilotprojekt kring hållbar 
materialförsörjning inom utvecklingsområden i Stockholms län och  

(2) förstärka det nätverk för materialförsörjningsfrågor i länet som initierades i 
HMFS och som kan driva frågan praktiskt och som även kan lyfta och 
synliggöra frågan för länets politiker med syfte att få en politisk förankring om 
framtida strategier och underlätta praktisk implementering i kommande 
exploaterings-, byggnads- och anläggningsprojekt. 

En avgörande underliggande strävan i projektet har varit att föra samman olika 
aktörer i Stockholms län och tillsammans med dem få till stånd ett strategiskt arbete 
med materialförsörjning kopplad till förbättrade kretslopp för material och att i denna 
process dels hitta en rimlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer och dels på sikt få 
till stånd praktiskt arbete inom detta viktiga område i samhällsbyggandet. 
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3. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.1. Metod 
Metoden Strategic Choice Approach (SCA; jfr Friend & Hickling 2005) valdes i det 
inledande projektet som ett övergripande angreppssätt på frågan om en hållbar 
materialförsörjning i Stockholms län. SCA kan ses som ett stegvis och samtidigt 
iterativt angreppssätt för att identifiera, analysera och prioritera i frågor som rör en 
komplex utveckling (jfr Figur 1). 

 

 
 

Figur 1. Illustration av de fyra faserna i metoden Strategic Choice Approach (SCA; jfr Kain & 
Söderberg, 2002). 

Sett i perspektivet av SCA, kan föreliggande projekt HMFS2 ses som en första del av 
den fas där ett antal olika alternativ börjar identifieras och analyseras. Delprojektet 1 
i HMFS2 kan ses som ett sätt att identifiera olika alternativ till en förbättrad 
materialtransport genom att pröva dem i ett pilotprojekt och delprojekt 2 som en 
process med syfte att identifiera hur ett starkare klusternätverk skulle kunna 
etableras. 

3.2. Tillvägagångssätt 
Projektet har genomförts i nära samarbete med det nätverk som etablerades i 
projektet HMFS. En participativ process har etablerats med täta kontakter mellan den 
centrala arbetsgruppen bestående av Anna Norström, Bo Svedberg och Björn Frostell 
samt övriga i projektgruppen. En sammanställning av medverkande personer i 
projektgruppen finns i Tabell 1.  
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Björn Frostell har fungerat som koordinator och projektledare. Huvudansvarig för 
delprojekt 1 ”Planera för ett pilotprojekt kring hållbar materialförsörjning inom ett 
utvecklingsområde” har varit Bo Svedberg och ansvarig för delprojekt 2 ”Förstärka 
det nätverk för materialförsörjningsfrågor i länet som initierades i HMFS och som 
kan driva frågan praktiskt och som även kan lyfta och synliggöra frågan för länets 
politiker” har varit Anna Norström. I själva arbetet har mycket nära kontakter hafts 
med Michael Viehhauser på Regionplanekontoret och Göran Lundberg på KSL. 

 
Tabell 1. Medverkande personer i projektgruppen. 

Namn, roll Titel Organisation 
Björn Frostell, 
Projektledare 

Docent KTH Industriell ekologi 

Anna Norström, 
Handläggare 

Tekn Dr Urban Water/Ecoloop AB 

Bo Svedberg, 
Handläggare 

Tekn Lic. Ecoloop AB / LTU Inst. för 
samhällsbyggnadsteknik 

Michael Viehhauser Regionplanerare Regionplanekontoret 
Göran Lundberg  Sveriges Kommuner och Landsting, 

tjänstledig från Kommunförbundet 
Stockholms Län 

Åsa Lindgren Tekn Dr Vägverket 
Ragnar Jansson Konsult, fd 

täkthandläggare LST 
Stockholms Län 

Företräder Björn Strokirk SBMI 

Per Lilliehorn Konsult Kretsloppsrådet 
Lennart Lindberg  NCC Roads 
Björn Strokirk VD SBMI – företräds av Ragnar Jansson 
Sven Wallman Geolog NCC Roads 
Niclas Skoog  Jehander 

Själva projektarbetet har genomförts som en iterativ process där arbetsgruppen 
kommit med idéer, förslag och skrivningar som sedan bollats med projektgruppen 
och bearbetats vidare. Ett sammanfattande evenemang var den workshop som 
ordnades den 11 juni 2009 på KSL och där 26 personer deltog. Ett program för 
workshopen finns som Bilaga 7.1 och en deltagarförteckning som Bilaga 7.2. De 
olika aktörerna i projektgruppen har därmed bistått med kunskaper och åsikter i 
intervjuer och workshop, samt inspel i samband med remissarbetet för denna rapport. 
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4. RESULTAT 

4.1. Planering för ett pilotprojekt i ett utvecklingsområde 
4.1.1 Inledande överväganden och planering 

Denna del av projektet genomfördes under perioden mars – maj 2009 och innefattade 
en stegvis process som underhand preciserade strategiska frågor, sammanhang och 
aktörer. Initialt var avsikten att planera för projekt i ett av Regionplanekontoret 
identifierat och utpekat utvecklingsområde. Detta kom under arbetets gång att 
förändras mot att behandla strategiska frågor på de beslutsnivåer där de ligger 
närmast.  

Det finns en mångfald av frågeställningar som identifierats både under HMFS och 
inom ramen för detta projekt. I syfte att möjliggöra en gruppering av dessa 
utvecklades en bild av olika beslutsnivåer i samhället, se Figur 2.  

 
Figur 2. Viktiga nationella beslutsnivåer i samhället och viktiga aktörsgrupper. 
 
Baserat på denna bild beslöt arbetsgruppen att ändra inriktning i april 2009. 
Planeringen av ett projekt i ett utvecklingsområde blev istället en process där 
frågeställningar och aktörer allokerades till olika beslutsnivåer. Målsättningen med 
detta var att underlätta senare etablering av projekt genom att i görligaste mån 
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allokera nyckelfrågor till de beslutsnivåer och aktörer de ligger närmast. Denna nya 
inriktning tillämpades sedan genom att projektgruppen fick ge inspel och 
kommentarer med utgångspunkt i de föreslagna systemnivåerna, se Figur 3.   

 
Figur 3. Föreslagna systemnivåer A) Projektnivå (grön), B) Interkommunal/kommunal nivå (gul) och 
C) Regional nivå (blå) som tillämpades för att identifiera frågeställningar och nyckelaktörer på olika 
nivåer.  
 
De olika inspelen från projektgruppen syntetiserades och sammanställdes sedan till 
ett projektförslag bestående av olika delprojekt s.k. ”workpackages” (WP), se Figur 
4. Gruppens avsikt var att föra en dialog med olika nyckelaktörer utanför projektet 
angående förslaget. Detta utfördes delvis, men kunde inte fullföljas helt med hänsyn 
till stipulerade tids- och kostnadsramar. Projektet och föreslagna tillhörande WP 
introducerades och diskuterades sedan med deltagarna på workshopen den 11 juni 
2009.   
 

 
Figur 4. Förslag till ett projekt, bestående av flera olika delprojekt s.k. ”workpackages” (WP) som 
användes för att inhämta synpunkter från deltagare på workshopen den 11 juni 2009.  
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4.1.2 Projektförslag 

Utgångspunkt 
Baserat på projektgruppens arbete och workshopen den 11 juni 2009 sammanställdes 
slutligen ett projektförslag. Förslaget är tänkt att tjäna som underlag för etablering av 
en serie olika projekt alla med den övergripande målsättningen att tillskapa en 
förbättrad och på sikt hållbar materialförsörjning. Samtidigt utgör de olika 
delprojekten en viktig del i det kunskaps- och kommunikationsunderlag som 
erfordras för att lyfta frågeställningar och kunna vidta åtgärder i detta sammanhang.  

Problemställning 
I det tidigare projektet, HMFS, och detta projekt är det tydligt att alla aktörer är 
ansvariga samtidigt som det inte finns en som kan utpekas med ett särskilt ansvar. 
Nyckelaktörer på olika beslutsnivåer går dock att identifiera förhållandevis enkelt. 
Var ska alla aktörerna börja sitt arbete mot en framtida hållbar materialförsörjning? 

• De flesta aktörer har en bild av att materialförsörjningen bör förbättras. Samtidigt 
vet egentligen ingen idag vad som avses med en framtida hållbar 
materialförsörjning. 

• Dagens kunskapsbas är tunn och utgörs primärt av en schabloniserad bild av 
situationen. Det finns en mångfald av kritiska frågeställningar som gör det svårt 
att börja ta i frågan.  

• Det är svårt att beskriva nyttan och i praktiken svårt att mäta och styra mot en 
förbättrad situation. 

• Mångfalden av aktörer gör det svårt att identifiera ansvar och vem eller vilka som 
ska börja detta arbete. 

Syfte, delmål och övergripande vision 
Syftet med det projekt som föreslås är att utveckla beslutsstöd och praktiska rutiner 
för materialhantering samt förbättrade kommunikationsrutiner mellan nyckelaktörer 
som underlag för en förbättrad materialhantering. Viktiga delmål är att: 

• i ett första steg utveckla indikatorer och korresponderande nyckeltal på olika 
beslutsnivåer i regionen som underlag för en förbättrad styrning av 
materialhanteringen, 

• upprätta ett förslag till förbättrade praktiska rutiner för materialhantering i större 
anläggningsprojekt och där underlagsinformation för de utvecklade indikatorerna 
tas fram som en integrerad del av materialhaneringen, 

• pröva de föreslagna rutinerna i några anläggningsprojekt i regionen, 

• upprätta ett förslag till förbättrad kommunikationsstruktur att utnyttjas i 
samarbetet mellan de olika aktörerna i bygg- och anläggningsprojekt, 
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• analysera och utvärdera resultatet av projektet i samarbete mellan de olika 
aktörerna 

Den övergripande visionen är att alla aktörer därmed ska få en förbättrad 
kunskapsbas och kunna bidra till en förbättrad materialförsörjning imorgon och en 
hållbar materialförsörjning i framtiden.  

Genomförande 
Projektet föreslås få ett generellt upplägg enligt Figur 4 ovan, där olika 
frågeställningar och korresponderande beslutsnivåer hanteras i särskilda delprojekt. I 
Tabell 2 framgår sedan problemställning/nyckelfrågor, syfte och mål samt 
nyckelaktörer för de olika förslag till delprojekt som utarbetats. Den etablerade 
arbetsgruppen föreslås utgöra en koordinerande nod för de olika delprojekten.  
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Tabell 2. Primär uppbyggnad av de olika delprojekt som föreslagits inom ramen för projektet ”Klimatsmart och kostnadseffektiv materialförsörjning”.  

WP4Delprojekt Problemställning/kritisk fråga Systemnivå/beslutsnivå Syfte Mål Nyckelaktörer 
WP1/ Indikatorer 
för hållbar 
materialförsörjning 

För beskrivning av nuläge, 
jämförelser och styrning av 
verksamhet på olika beslutsnivåer 
saknas nyckeltal, indikatorer 

Alla Etablera indikatorer för att 
kunna mäta 
nyckelparametrar som är 
transparanta mellan olika 
nivåer 

Möjliggöra att kunna 
beskriva vad som stort 
och smått och vad som 
kan åtgärdas enkelt 

FoU, nationella 
aktörsorganisationer 
och regionala 
myndigheter och 
regionplanekontoret 

WP2/ Framtidens 
materialhantering i 
projekt 

Trots ansatser så är inte 
materialfrågan prioriterad i det 
enskilda projektet 

Projektnivå, enskilda och 
större exploaterings- 
och/eller infraprojektet 

Identifiera vad som är stort 
och smått och vad som 
enkelt kan åtgärdas 

Utveckla underlag för 
upphandling och 
massplanering 

Byggherrar, 
entreprenörer och 
konsulter 

WP3a / Kommunala 
instrument för en 
förbättrad planering 

Målkonflikter markutnyttjande, 
fokus på institutionella instrument 

Kommunal Utveckla förbättrade 
instrument och ge förslag på 
styrmedel 

Engagera 
planeringsaktörer i 
nyckelkommuner 

Plan, teknisk och 
miljöförvaltning, 
SKL/KSL, LST, 
Boverket 

WP3b/ Impediment 
för etablering av 
masshanteringsytor 

Det finns målkonflikter beträffande 
markutnyttjande, det krävs fokus på 
att utreda potential hos olika 
impediment, t ex i stora trafikplatser 

Kommunal (regional) Ge förslag på olika 
impediment som skulle 
kunna nyttjas för 
materialhantering 

Tillskapa underlag för 
beslut om att etablera 
sekundära ytor för 
framtida masshantering 

Tekniska konsulter, 
Plan. och Miljöförv., 
LST, Regionplanekont., 
fastighets-/markägare 

WP4/  Stockholms 
läns materialförs. i 
en internationell 
jämförelse 

Vi har endast en schabloniserad bild 
av situationen, vet inte vad som är 
stort och smått eller hur vi står oss i 
en internationell jämförelse 

Regional (interkommunal) Utveckla ett underlag som 
identifierar stora och små 
flöden 

Skapa underlag för att 
ta fram mål, strategier 
och ge förslag på 
styrmedel 

FoU, regionala 
myndigheter inkl. 
kommuner och företag 

WP5/ 
Kommunikation 

Aktörerna på olika beslutsnivåer har 
behov av att utbyta kunskaper och 
erfarenheter och av att få förbättrade 
beslutsstöd 

Alla Förstärka befintligt nätverk 
och verka för att teknik och 
administrativt stöd tas fram 
på olika nivåer 

Verka för ökad kunskap 
och dess tillämpning på 
alla nivåer  

Nätverket inklusive 
enskilda företag, 
kommunala och 
regionala aktörer 
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4.2. Förstärkning av det nätverk för materialförsörjningsfrågor i länet 
som initierades i HMFS 

I det tidigare HMFS-projektet lärde vi oss att vårt nätverk av nyckelaktörer, som till 
största delen består av tjänstemän, behöver kompletteras med ett ”politikernätverk” 
som är med och driver frågorna på ett övergripande plan. Under uppstarten av 
HMFS2 fördes diskussioner i arbetsgruppen kring hur detta nätverk för 
materialförsörjningsfrågor borde, eller skulle kunna se ut, och det blev så småningom 
tydligt att nyckelaktörerna inte bara består av de tidigare nämnda två grupperna utan 
ett kluster av åtminstone tre olika sammankopplade nätverk: 

• Ett genomförandenätverk (främst representanter av tjänstemän från olika 
organisationer) som genomför projekt. 

• Ett policy- och strateginätverk (främst representanter av politiker och andra 
beslutsfattare) som ansvarar för övergripande policies och beslut. 

• Ett forskarnätverk som bearbetar speciella frågeställningar där kunnande och 
kompetens behöver utvecklas. 

Detta tänkta kluster behöver vidareutvecklas, och i HMFS2 har delprojekt 2 därför 
lagt fokus på att nå ut till beslutsfattare i syfte att hitta en plattform där 
materialförsörjningsfrågan kan diskuteras mer övergripande. Inom detta delprojekt, 
som till största del har drivits tillsammans och samtidigt med delprojekt 1, har vi 
genom individuella samtal och via mailkontakt försökt utreda vad våra kommunala 
beslutsfattare har för engagemang i frågan, letat efter personer som är intresserade av 
frågan samt tittat på existerande nätverk där denna fråga kan vara aktuell att följa 
och/eller diskutera. 

4.2.1 Existerande nätverk 

I början av projektet diskuterades alternativet att skapa ett helt nytt nätverk, men det 
har med tiden visat sig att det troligen är mer praktiskt att utnyttja de möjligheter som 
idag redan finns. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns framför allt två 
nätverk som skulle kunna fungera som en naturlig plattform för 
materialförsörjningsfrågor. Dessa är Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) och 
Nätverket för länets miljönämndsordförande. Förutom dessa två, finns ytterligare 
några existerande och planerade nätverk som potentiellt skulle kunna användas 
beskrivna nedan. 

Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) 

Detta nätverk för miljöchefer (start 2005) träffas två gånger per år, en dag respektive 
två dagar. Ansvariga för träffarna är på ett rullande schema tre miljöchefer (den som 
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var värd senast, nuvarande och kommande), Länsstyrelsen i Stockholm 
(Miljöskyddsenheten) och KSL. Drivkraften för att starta detta nätverk var ett eget 
initiativ från miljöcheferna till att träffas. MSL har idag utvecklats till att även 
diskutera strategiskt kring miljöfrågor. Innan de regelbundna regionala träffarna har 
projektets styrgrupp berett frågorna, och på träffarna diskuteras och förankras beslut. 

”Miljösamverkan syftar till att effektivisera framför allt tillsynen inom miljö- och 
hälsoskydd och livsmedel i länet genom att samutnyttja medverkande aktörers 
kompetens och resurser och till att utifrån rådande lagrum säkra en likvärdig 
bedömningsgrund. Samverkan ska medföra effektivare resursutnyttjande, ökat 
erfarenhetsutbyte och större möjligheter att gå på djupet i olika frågor och 
åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet i 
Stockholms län. Miljösamverkans insatser ska vara konkreta, avgränsade och 
operativt inriktade. Detta utesluter inte insatser med inriktning på information, 
policyfrågor, mm.”1 

Nätverk för länets miljönämndsordföranden 
Under 2007 bildades ett nätverk för länets miljönämndsordföranden. KSL är 
nätverkets knutpunkt och fokus ligger på verksamhetsutveckling för miljö- och 
hälsoskyddskontoren med sina respektive nämnder. En referensgrupp bestående av 
ordföranden från Solna, Stockholm, Södertälje, Upplands Väsby, samt Södra 
Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd planerar nätverkets träffar tillsammans med 
tjänstemän från KSL. 

”Engagemanget är stort och ett av målen är att miljökontorens arbete ska ses som en 
resurs ute i kommunerna. Till exempel i det kommunala planarbetet där 
miljökontoren kan agera förebyggande och mer ses som en hävstång än en 
bromskloss. Nätverket är enigt om att samverkan mellan miljökontoren behövs och 
att det även finns behov av samverkan mellan miljöpolitiker. Länets kommunala 
miljöchefer arbetar också kontinuerligt med utveckling av verksamheterna. Bland 
annat träffas man två gånger per år för att diskutera samverkan och 
verksamhetsutveckling. Träffarna planeras och arrangeras i samarbete med 
värdkommuner, KSL och Länsstyrelsen i Stockholms län.”2 

Några andra nätverk 

Följande nätverk med relevans för diskussionen om ett tydligare nätverk för hållbar 
materialförsörjning i Stockholms län har identifierats i projektet: 

• Miljöstyrningsrådet (bolag som bildades 1995) arbetar för att bidra till en hållbar 
utveckling genom att stödja företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete 
på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt. Ägs gemensamt av stat och näringsliv 
genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och 
Landsting. Ägarna har gett Miljöstyrningsrådet i uppdrag att administrera tre 

                                                      
1 http://www.miljosamverkanstockholm.se/web/page.aspx?pageid=41250 
2 http://www.ksl.se/Aktuellt/samhallsbyggnadsberedningen_080407.html 
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frivilliga system – EMAS, EPD och Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier 
(tidigare EKU). Med dessa tre huvudsakliga verktyg och tjänster erbjuder 
Miljöstyrningsrådet vägledning för hållbar upphandling, miljöledning och 
miljörelaterad produktinformation. Miljöstyrningsrådets huvudsakliga 
arbetsområde är att utarbeta förslag till miljökrav som kan ställas vid offentlig och 
annan professionell upphandling. 

• Miljömålspanelen är ett resultat av den så kallade Cederschiöldska trafiköverens-
kommelsen i Stockholms län, och höll sitt första möte den 9 september 2008. 
Miljömålspanelen, som består av politiker från länets kommuner samt landstinget, 
ska ta fram förslag till miljömål som ska kopplas till 
Stockholmsöverenskommelsen. En expertgrupp är kopplad till miljömålspanelen. 
Regionplanekontoret ansvarar för uppföljningen av överenskommelsen, och mer 
information om miljömålspanelens arbete finns att läsa i den första 
uppföljningsrapporten från april 2009.3 

• Agendan för Kommundirektörsträffar och 
Kommunstyrelseordförandeträffar sätts av direktören för SKL. Generellt anses 
det lättare att få in frågor om t.ex. vård och omsorg än frågor kring 
samhällsbyggnad i dessa träffar. 

• Länsstyrelsen har tillsammans med Regionplanekontoret ett Öppet forum för 
bostadsförsörjningsfrågor vilket är öppet för alla som arbetar med 
boendeplanering i länets kommuner. Här diskuteras bland annat regionala 
bostadsförsörjningsfrågor och markföroreningsproblematik. Årligen anordnas 
minst två seminarier som avser att stimulera till mellankommunalt samarbete och 
till att bygga nätverk.4 

• Bullernätverket är ett exempel på ett initiativ för att samla intressenter kring en 
viss fråga. Nätverkets mål är att stimulera erfarenhetsutbyte och utveckling av 
metoder för att åtgärda bullerproblem samt bidra till kunskapsspridning. Detta 
sker genom seminarier, studiebesök och en hemsida, www.bullernatverket.se. För 
HMFS kan nätverket snarare användas för erfarenhetsutbyte av att driva ett 
nätverk kring en specifik fråga. 

• KSL har uppdrag att anordna ett nätverk för planchefer, dock är det osäkert när 
och om detta kommer att ta fart. 

 

4.2.2 Kommunernas respons 

Ett bredare försök till att nå ut till kommunerna gjordes genom att via mail söka 
kontakt med ordföranden på kommunernas stadsbyggnadsnämnd eller motsvarande. I 
mailet efterfrågades politiker intresserade av hur man kan arbeta med 
materialförsörjning för bygg- och anläggningsändamål (t.ex. ballast och jord- och 

                                                      
3 http://www.rtk.sll.se/Global/Dokument/Publikationer/Stockholms%C3%B6verenskommelsen.pdf 
4 http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____10509.asp 
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schaktmassor) i ett regionalt perspektiv för att förbättra hanteringen i fråga om 
markanvändning, transporter och återvinning. Förfrågan skickades ut till 24 
kommuner i Stockholms län (ej Solna) den 22 april, följt av en påminnelse den 7 
maj. Följande citat är tagna från de nio kommuner som svarade: 
 

”Som byggnadsnämndens ordförande har jag inte alls jobbat med dessa frågor. 
Vi är en liten kommun med få stora exploateringsprojekt. Därför tror jag att jag har 
väldigt lite att bidra med i dessa frågor.” 

”Jag är intresserad av ditt projekt och hjälper gärna till med mina kunskaper i 
frågan, jag har varit aktiv i lastbilscentralen som ordförande i vår kommun samt 
inblandad i diverse tippprojekt.” 

”Just det är inte mitt specialområde även om frågorna i sig i hög grad berör och 
hamnar inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Miljönämndens ordförande 
har engagerat sig i återvinningsfrågorna.” 

”Det är en intressant fråga men något som jag hittills aldrig som 
kommunpolitiker kommit i kontakt med. Vid exempelvis större vägbyggen vet jag att 
sprängmassor krossas lokalt och återanvänds på platsen men mer regionala 
samordningar har jag varken hört talas om eller någon erfarenhet ifrån. 
Materialförsörjning är väl i första hand en entreprenörfråga men en organiserad 
samordning regionalt skulle möjligen ge stat, landsting och kommuner underlag för 
att ställa den typen av krav vid upphandling. Inte minst med tanke på vikten av 
effektivt resursutnyttjande, att uppnå klimatmål etc.” 

”Jag hänvisar till ordförande i Tekniska nämnden.” 

”Kontakta tf samhällsbyggnadschef.” 

”Din fråga är intressant särskilt mot bakgrund att Stockholmsregionen är en av 
Sveriges mest expansiva regioner. Vi kommer i kontakt med frågeställningen ibland. 
För oss gäller det då att ta ställning till konkreta projekt eller etableringar. Vi kan i 
dessa fall även se till regionens behov men vårt huvudintresse är självfallet att 
planera på bästa sätt för vår kommun.” 

”Vet inte om just denna fråga står högst på min agenda, men jag är medveten 
om att den är mycket viktig. Har tidigare jobbat på ett byggherre-företag.” 

Svaren visar mycket tydligt att materialförsörjning till stor del är en icke-fråga för de 
som besvarat frågan. Sannolikt är den av än mindre vikt för de som inte svarat. De 
som svarat har i flera fall hänvisat till en annan nämnd eller till att det är en 
entreprenörsfråga eller projektfråga, vilket visar att man inte förstått den kommunala 
eller regionala betydelsen av systemet materialförsörjning. Det här pekar på behovet 
av att få till stånd en samlad bild av materialförsörjningen och diskutera den i hela 
sitt sammanhang, dvs hur ska den framtida materialförsörjningen i 
Stockholmsregionen se ut om man vill uppfylla högt ställda mål på en attraktiv och 
framstående storstadsregion? 
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Under workshopen kommenterades utskicket med att om det även inkluderat 
viceordföranden och miljönämnder så hade svarsfrekvensen möjligen kunnat vara 
högre.  

4.3. Workshop den 11 juni 2009 
Inom ramen för projektet ingick att genomföra en workshop. Syftet med workshopen 
var (i) att ta upp en dialog kring de av arbetsgruppen påbörjade delprojekten och att 
(i) ytterligare förstärka det tidigare uppbyggda nätverket (jfr Bilaga 7.1). 

Workshopen som lockade 26 deltagare (Bilaga 7.2) leddes av Anders Ekegren, 
ordförande i KSL:s Samhällsbyggnadsberedning. Ett inledande anförande hölls av 
Ekegren och följdes av inlägg av Per Lilliehorn, Kretsloppsrådet, och Sofia 
Milituienko, KTH/Ecoloop, samt Michael Viehhauser, Regionplanekontoret och 
Göran Lundberg, SKL/KSL (deras presentationer finns i Bilaga 7.3). Därefter hölls 
en kort introduktion till genomförande av diskussioner i parallella sessioner under 
ledning av Björn Frostell, Anna Norström och Bo Svedberg (Bilaga 7.4). Följande är 
en kortfattad sammanställning av de resultat som erhölls i grupparbetena. För en 
detaljerad presentation av de anteckningar som fördes i varje grupp hänvisas till 
Bilaga 7.5. 

4.3.1 Synpunkter på projektupplägget (alla 3 grupperna) 

Generella synpunkter.   
En oartikulerad synpunkt som framkommer när alla tre gruppernas generella 
synpunkter finns framför ögonen är att det blir viktigt att tydliggöra för olika aktörer 
vad som finns för just dem i projektet och att det finns många olika aktörer som var 
och en måste finna sitt strå att dra till stacken. Följande konkreta generella 
synpunkter gavs: 

• Viktigt att få med sig nyckelaktörer på olika nivåer 

• De olika WP måste prata med varandra 

• Det är viktigt att vi lär oss från olika grannländer 

• Vi måste ta fram mer kunskap om det här området 

• Vi måste definiera tydligare vad som behöver göras 

WP1 – Indikatorer (alla 3 grupperna) 
Följande explicita indikatorer att ta med sig i projektplaneringen nämndes: 
• Kostnader 
• Slitage 
• Transportarbete 
• Framkomlighet 
• Energi- och energieffektivisering 
• Energiinsats per tonkm 
• CO2-ekvivalenter 
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• Buller 
• Damm  
• Materialkvalitet 
• Massbalanser 
• Exportpotential 
  
WP2 - Framtidens materialhantering i projekt (endast grupp 1) 

• Lyft fram möjligheterna – utgå gärna från rapporten från Hammarby sjöstad 

• Satsa på samverkan – Exploateringskontoret viktig part vars avtal måste följas 
upp 

WP3 - Kommungemensam masshantering (endast grupp 2) 

• Kommunerna är duktiga men man måste få till en bättre uppföljning 

• Utnyttja möjligheten med MKB för planering av projekt 

• Involvera markägare, såväl kommuner som enskilda – här finns viktiga intressen 

• Se till att arbeta med tillståndsfrågor –  t ex tillfälliga bygglov 

• Skapa bättre interaktion mellan kommuner och länsstyrelsen 

• Viktigaste aktörerna är länsstyrelsen, kommuner och materialhanterare 

 

WP4 - Stockholms masshantering i en internationell jämförelse (endast grupp 1) 

• Mycket viktigt att se att det finns andra sätt att förhålla sig – lär även av andra 
regioner i Sverige 

• Hur har man löst frågan om mellanlagringsstationer? 

• Hur sker kvalitetssäkringen i andra länder? 

• Hur ser logistiken ut? 

• Hur ser priset på ballast ut i olika länder? 

 

WP5 - Kunskapsnod (alla grupper) 

• Länsstyrelsen måste ta ett ansvar för den centrala samverkansplattformen 

• Det bör finnas tyngdpunkter på olika ställen beroende på vad som skall göras 

• LS/KSL/Regionplanekontoret bör ordna riktat seminarium för att diskutera 
frågan 

• SGUs roll bör klargöras 

• Skapa en informationsnod centralt och arbeta praktiskt lokalt 
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Politikernätverk (alla grupper) 

• Bred frågeställning – svår att ta till sig för politiker i dagsläget 

• Frågan har koppling till så många nivåer; viktigt att skapa aktivitet på flera olika 
plan 

• Viktigt att skapa anknytning till politiker genom att använda populära begrepp 
såsom ekonomi, transporter, energi, energieffektivisering och systemlösningar 

• Kanske landshövdingen och länsstyrelsen? 

I den efterföljande slutdiskussionen lyftes bland annat följande frågeställningar och 
funderingar:  

• Fortfarande går det inte att hitta någon ansvarig aktör. Vem ska betraktas som 
ansvarig aktör? 

• Nyttan och/eller argumentationen kring en hållbar materialförsörjning måste 
beskrivas bättre och vässas.  

• Själva sakfrågan materialförsörjning kan behöva göras mer tillgänglig och 
kopplas till av samhället aktuella strömningar och frågor, som t ex klimat, 
buller och transporter. 

• Det behöver klargöras roller för nyckelaktörer och deras bidrag i helheten. 

• Dagens bild av vad som betraktas som hållbart är högst schabloniserad varför 
den behöver utvecklas.  

• De föreslagna delprojekten ger en god grund för att initiera och utveckla olika 
projektgrupper för dess genomförande.  

I jämförelse med den föregående workshopen inom ramen för HMFS så var 
storleksordningen hälften av deltagarna ”nyrekryterade”. Dessutom, till skillnad från 
den tidigare workshopen, deltog denna gång flera politiker. 

 



 
Hållbar materialförsörjning i Stockholms län 2, 2009-11-18 

 
 

34 
 

5. DISKUSSION 
På uppdrag av Landstingets Miljöfond, som förvaltas av Regionplanekontoret har en 
studie utförts med titeln ”Hållbar materialförsörjning i Stockholms län 2”. Studien 
har syftat till att (i) planera för ett pilotprojekt i ett utvecklingsområde och (ii) 
förstärka det nätverk för materialförsörjningsfrågor i länet som initierades i det första 
projektet på temat HMFS. Studien kan ses som ett andra steg i en längre process med 
målet att skapa en mer hållbar materialförsörjning i Stockholmsregionen 
(Stockholms län). En central övergripande utgångspunkt är att Stockholm kommer 
att växa och att det därmed är givet att material kommer att behövas för byggande av 
bostäder och tillhörande infrastruktur och samtidigt att avfall kommer att genereras. 

5.1. Pilotprojekt i ett utvecklingsområde 
Initialt i projektet var syftet att tillskapa ett pilotprojekt i ett s.k. utvecklingsområde. 
Detta pilotprojekt skulle etablera kunskap och nyckeltal som skulle användas för 
dialog med beslutsfattare. Tidigt i arbetet konstaterade arbetsgruppen att hemvisten 
för de kritiska frågeställningar som identifierats i HMFS svårligen kan hanteras inom 
ramen för ett utvecklingsområde. Därför beslutades att koppla planeringen till olika 
beslutsnivåer enligt Figur 2 (nation, län och kommun) och allokera de kritiska 
frågeställningarna till dessa. Konsekvensen av detta beslut är förenklat att det 
etablerades flera konceptuella förslag till projekt på olika beslutsnivåer istället för ett 
projekt som drivits lite längre. Det är givetvis både för och nackdelar med detta. Den 
kanske största nackdelen i ett regionalt perspektiv är att det dröjer längre tid tills vi 
kan utveckla den schabloniserade bilden med en djupare och mer noggrann bild för 
att kommunicera med beslutsfattare då projektförslagen inte är långt drivna. Å andra 
sidan har den nu valda lösningen med att beskriva flera olika projekt lett till att vi 
kan engagera i praktiken alla aktörer i olika typer av projekt som också ligger 
närmare dem. På så vis kan HMFS nätverket etablera en betydligt bredare förankring 
som en del av processen med att utveckla projekten. Samtidigt innebär detta givetvis 
att det är en hel del resurser som måste till för att utveckla dessa projekt och vi 
förlorar tid i det korta.   

En viktig brist i den nuvarande materialhanteringen i Stockholms län är att 
användbara indikatorer saknas. Det finns helt enkelt ingen samlad bild av hur stor 
frågan är och hur den påverkar och påverkas av olika mål och ambitioner i strävan 
efter en hållbar utveckling. Det här är sannolikt ett viktigt skäl till att politikerna i 
Stockholmsregionen ännu har ett svalt intresse för frågan (se nedan under 5.2). 
Problemen och utmaningarna är helt enkelt inte tillräckligt väl artikulerade ännu. Här 
finns en stor och viktig uppgift för systemvetare och strateger att skapa en tydligare 
bild av hur läget är. Detta har satts upp som ett första viktigt delprojekt i det 
föreslagna pilotprojektet. Med en analys av hur materialförsörjningssystemet 
fungerar idag och utveckling av relevanta indikatorer för materialhanteringen i länet, 
dels på (i) länsnivå, (ii) kommunnivå och (iii) projektnivå, kan materialhanteringen 
följas på ett betydligt mer tydligt sätt, och bättre och mer grundade beslut fattas för 
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framtiden. Det här planeras sedan gradvis implementeras i olika anläggningsprojekt i 
delprojekt 2 ”Framtidens materialhantering i projekt” (jfr WP2 i Tabell 2). 

Ett viktigt konkret problem är att med stigande markpriser uppstår konflikter om 
markanvändningen. Detta har hittills lett till att materialhanteringen gradvis flyttats 
ut från centrala delar av regionen, något som varit motiverat i ett snävt kommunalt 
ekonomiskt perspektiv och i avsaknad av ett mer holistiskt regionalt perspektiv. Här 
behöver bättre administrativa styrinstrument tas fram för att skapa en bättre 
avvägning mellan kommunala och regionala krav, samt mellan krav på kort och på 
lång sikt. Detta planeras att man utför i delprojekt 3a ”Kommunala instrument för en 
bättre planering”. 

I det parallella delprojektet 3b ”Impediment för etablering av masshanteringsytor” 
tas frågan upp om det finns möjligheter att utnyttja mindre attraktiva markområden 
(s.k. impediment) i anslutning till större trafikplatser som terminaler för 
materialhantering. För att motivera en sådan markanvändning behöver 
planeringsinstrument utvecklas så att en värderingsmall för olika användning (eller 
icke användning) finns tillgänglig. I denna mall behövs även viktig information från 
delprojekt 1, dvs indikatorer som kan användas för att utvärdera de projektrelaterade, 
de kommunala och de regionala konsekvenserna av en alternativ lokalisering av 
materialhanteringsterminaler. 

Ett fjärde delprojekt syftar till att ställa Stockholms materialhantering i ljuset av 
situationen i andra storstadsregioner i norra Europa. Projektgruppen har redan 
initierat kontakter med andra närliggande storstadsregioner runt Östersjön och ett 
samarbete kring materialhanteringen kan tjäna som en sporre och stöd för de 
inblandade parterna. Viktiga impulser kan hämtas från varandra och problem och 
lösningar kan jämföras. 

Kommunikation för ökat lärande och ökad kompetens i att lösa viktiga problem är en 
nyckelaktivitet. Därför planeras en särskild kommunikationsdel i pilotprojektet med 
målet att sprida information om förvärvade kunskaper och deras tillämpning på alla 
nivåer i materialhanteringen. Den här kommunikationsdelen planeras verka såväl på 
den regionala Stockholmsnivån som på den interregionala nivån där en viktig 
funktion är att samla och sprida kunskaper för en bättre planering av den framtida 
materialhanteringen i såväl Stockholms län som samverkande storstadsregioner. 

5.1.2 Problemställningar i de föreslagna delprojekten 

Det föreslagna projektet innehåller fem olika delprojekt s.k. work packages. Några 
betydande frågeställningar att bearbeta i de olika delprojekten är: 

1) Vad innebär en hållbar materialförsörjning? 

Starkt kopplad till denna fråga är möjligheten att ha tillgång till tydliga mätetal för (i) 
hur den nuvarande materialförsörjningen ser ut på regional, kommunal och 
projektnivå samt (ii) hur den utvecklas över tiden. Hur kan den effektiviseras och 
vilka miljö- och finansiella vinster kan göras för systemet som helhet?   
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2) Regional nivå 

o Hur ska materialförsörjningssystemet i länet konceptuellt och praktiskt 
beskrivas, diskuteras och hanteras? 

o Hur ska regionala flöden sammanställas och kommuniceras? 

o Vilka flöden är stora och vilka är små? 

o Institutionella aspekter - hur stort ansvar ska tas och på vilket sätt? 

o Hur ser regionens prestanda ut jämfört med andra storstadsregioner?  

3) Kommunal nivå 

o Vilka flöden är relevanta att mäta och hur ofta? 

o Vilka flöden är stora och vilka är små? 

o Hur skall institutionella aspekter (Översiktsplan, Detaljplan, Miljöplan, 
Exploateringsplaner etc.) hanteras effektivare?  

o Vilken potential finns för att utnyttja mindre värdefulla markområden 
(impediment)? 

4) Projektnivå 

o Vilka flöden är relevanta att mäta och hur ofta? 

o Vilka flöden är stora och vilka är små? 

o Hur kan upphandlingsrutiner förbättras? 

o Hur kan logistiken för materialförsörjningen förbättras i enskilda projekt? 

5) Kommunikation 

o På vilket sätt tillskapas ett kunskapscentrum (kunskapskluster) kring hållbar 
materialförsörjning i länet? 

o Hur skall kunskapscentrumet samverka med olika aktörer (akademi, företag, 
kommuner, länet och frivilligorganisationer)? 

o Hur kan kunskapscentrumet samverka med andra närliggande 
storstadsregioner kring deras materialförsörjning 

5.2. Utveckling av Nätverket 
5.2.1 Förstärkning av det påbörjade Nätverket 

I det arbete som genomförts har projektet tagit kontakt med och nått nya aktörer 
jämfört med det tidigare etablerade nätverket. Till skillnad från det förra projektet 
HMFS har vi denna gång också haft deltagande av politiker, tjänstemän från 
kommunala plankontor och projektledare för exploateringsprojekt. Samtidigt har vi 
haft svårt att engagera Vägverket och Banverket. I båda verken har man gjort 
eftersökningar - dock utan större framgång - att hitta regionala aktörer som skulle 
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kunna engagera sig. I projektgruppen har vi dock haft nöjet att ha ett deltagande från 
Vägverket centralt. Trots att Vägverket själva sökt aktörer i region Stockholm har det 
varit svårt att hitta ”ägare” av frågeställningen kring materialförsörjning. I ett fall har 
vi mött uppfattningen att materialfrågan betraktas som en fråga som ska hanteras i de 
enskilda projekten, vilket skulle kunna vara en förklaring till svårigheterna att hitta 
ägare till materialförsörjningsfrågan. Vidare pågår omfattande organisatoriska 
förändringar i de båda verken som kan ha lett till att det blivit svårt för tjänstemän att 
fatta beslut om engagemang i denna typ av strategiska projekt.  

Vi har också haft svårt att engagera Länsstyrelsen i detta projekt. Möjligen kan vi 
säga att de deltagit i den mening att den tidigare handläggaren för denna fråga nu 
medverkat i projektgruppen som representant för materialindustrin. I och med arbetet 
att utforma ett tänkt projekt har också projektledare för exploateringsprojekt 
engagerats och ingår nu som en del av nätverket.  

På det hela taget har nätverket förstärkts ytterligare i och med detta projekt och 
förståelsen för de frågeställningar som omgärdar materialförsörjningen har ökat. På 
workshopen framfördes följande faktorer som viktiga för att stärka och utveckla 
nätverket vidare:  

• Nyttan för aktörerna måste lyftas fram och speciellt sådana som avser ekonomi 
och klimat. 

• Kommuner som planerar eller genomför större exploateringsprojekt bör 
engageras, t ex Stockholms stad med avseende på Norra Djurgården och inte 
minst med hänvisning till att man vunnit priset som Europas Miljöhuvudstad 
2010. 

• Landshövdingen bör engageras i syfte att bistå regionen i att hitta nyttor i många 
led genom att utveckla systemet för materialhantering, logistik och transporter. 

• Målbilder för en hållbar materialförsörjning bör etableras som en grund för att 
välja åtgärder och tillskapa resurser. 

5.2.2 Nätverket och möjligheterna att lyfta frågan till politiker 

Som en delmålsättning i projektet har vi undersökt möjligheterna att likt det s.k. 
”Bullernätverket” som förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län tillskapa ett 
nätverk i vilket politiker skulle kunna delta eller där tjänstemän tillsatta av politiker 
arbetar. I de kontakter vi tagit med politiker har det varit uppenbart att en fråga med 
utgång i materialförsörjningen som sådan ännu inte känns spännande. Frågan måste 
därför ges en annan profil i syfte att tillskapa intresse och engagemang bland 
beslutsfattare. Här förefaller det som att frågan måste kopplas bättre till rådande 
prioriteringar i både politiken generellt och i miljöpolitiken, som t ex ekonomi, 
klimat och transporter. Slutsatsen av arbetet i delprojekt 2 blev därför att det i nuläget 
är omöjligt att få till stånd ett effektivt fristående materialförsörjningsnätverk. 
Däremot förefaller en komplementär lösning vara bättre, dvs. att inom ramen för 
befintliga politiska nätverk söka tillskapa subaktiviteter och/eller subprogram där 
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frågan med materialförsörjning kan avhandlas och lyftas till politisk nivå. Innan detta 
låter sig göras verkar det dock som att den basala och schabloniserade bild av 
prestanda hos dagens materialhantering måste förbättras för att överhuvudtaget 
kunna diskutera frågan, identifiera vad som är stort och smått och föreslå åtgärder 
samt tillsätta resurser. Trots att inget fristående politiskt nätverk har skapats som 
resultat har projektet ändå bidragit till att det redan etablerade nätverket utvecklats 
ytterligare och grunden för att lyfta frågan vidare blir starkare och starkare.  

5.3. Förslag till fortsatt arbete 
Med återkoppling till den valda SCA-metodiken (Figur 1) ligger resultaten från 
projektet HMFS2 i gränssnittet mellan den s.k. problemformuleringsfasen och den 
fas som avser framtagande av handlingsalternativ, och bör ta sin utgångspunkt där. . 
Detta innebär att viktiga nyckelaktiviteter för att utveckla frågan vidare är: 

• Fortsätt arbetet med förstärkning och utveckling av det etablerade nätverket och 
konsolidering av dess funktion över en längre tid (nätverket är kittet som håller 
SCA-processen igång). 

• Skapa en förbättrad kunskapsbild av nuläget beträffande materialförsörjningen i 
länet, av behovet att förankra processen på olika beslutsnivåer och av olika 
alternativ till en mer hållbar materialförsörjning. 

Genom att göra detta kan (i) mål etableras, (ii) metoder och angreppssätt väljas och 
(iii) resurser tillsättas för att verka för en klimatsmart och ekonomisk 
materialförsörjning i Stockholms län.  
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6. SLUTSATSER 
De resultat och kritiska frågeställningar avseende materialförsörjningen som sådan 
som vunnits i HMFS2 har utmejslats och förtydligats i betydande grad från det första 
projektet HMFS. De viktigaste kommande utmaningarna och möjligheterna med att 
driva frågan om en hållbar materialförsörjning i Stockholms län är följande: 

• Ingen enskild aktör känner ännu ansvaret att driva frågan, utan alla aktörer har ett 
större eller mindre delansvar och en större eller mindre potentiell nytta av att 
utveckla sin roll i sammanhanget. Diskussionen om att hitta en huvudansvarig 
aktör måste fördjupas och konkretiseras. 

• Materialförsörjningsfrågan i sig anses inte spännande bland länets politiker, den är 
komplementär till andra primära funktioner som hus, skolor, vägar och en 
blomstrande region. Det här sammanfaller sannolikt i hög grad med våra 
bristfälliga kunskaper om materialförsörjningen. Därför måste även andra 
nyttoperspektiv än materialförsörjningen i sig lyftas fram, t ex ekonomi, klimat 
och transporter. Vem ska betala dagens potentiellt dåliga materialförsörjning? 

• Vi har idag enbart en schabloniserad bild av systemet för materialförsörjning i 
Stockholms län. Mycket av den information som skulle behövas för att kunna 
diskutera och driva frågan finns inte tillgänglig eller finns inte sammanställd på ett 
adekvat sätt. Vi vet egentligen inte heller hur en hållbar materialförsörjning ser ut 
och ännu mindre vad som är stora och små delproblem i sammanhanget och vad 
som kan åtgärdas enkelt och vad som kräver större insatser. 

• Det finns viktiga potentiella konflikter inbyggda i dagens planering och hantering 
av materialförsörjningen i Stockholms län. Administrativa planeringssystem och 
modeller saknas, vilket sannolikt är en konsekvens av en otillfredsställande 
problemformulering kring materialförsörjningen och bristande kunskap om 
systemperspektiv. 

• Det finns potentiellt viktiga markområden tillgängliga i anslutning till större 
trafikplatser som i en framtid skulle kunna utnyttjas för materialhantering. 
Planeringsinstrument för att värdera och prioritera huruvida dessa områden kan 
användas i den framtida materialförsörjningen behöver utvecklas. 

• Initiala kontakter med närliggande storstadsregioner runt Östersjön visar att det 
finns ett betydande intresse av att samverka med Stockholms län kring 
utvecklingen av en mer hållbar materialförsörjning. 

• Sverige har ett unikt kunnande om systemlösningar och bör kunna utveckla denna 
hantering inom ramen för den s.k. ”Hållbara Staden” och potentiellt tillskapa en 
marknad för export av tjänster.  
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BILAGOR 

7.1. Workshop den 11 juni – Inbjudan och program 

 

Inbjudan tillworkshop i  

projektet Hållbar Materialförsörjning i Stockholms län 2 

Klimat- och materialsmarta 
byggprocesser i den hållbara 
staden - ekonomi, transporter och 
återvinning! 
Tid Torsdag 11 juni 2009, kl. 8:00–12:30 

Plats KSL, Södermalmsallén 36, 5 tr. Södermalm, Konferensrum Åsikten. 

Syfte Syftet med workshopen är att dels presentera och diskutera ett förslag till 
pilotprojekt ett utvecklingsområde i Stockholmsregionen, dels presentera och 
diskutera hur ett klusternätverk av politiker, tjänstemän och forskare som driver 
frågan vidare kan etableras och stärkas. 

Målgrupp Politiker, Exploaterings-, planerings- och miljöansvariga i länets 
kommuner och hos länsstyrelsen, representanter för företag och organisationer i 
byggsektorn och andra med intresse av att bidra till en hållbar materialförsörjning i 
Stockholms län. 

Medverkande Bland de medverkande finns representanter från KSL, RTK, 
Vägverket, KTH, LTU, Ecoloop, SBMI, NCC, SGU, Kretsloppsrådet. 

Moderator: Anders Ekegren, ordförande i KSLs Samhällsbyggnadsberedning 

Förändrad planering och hantering 
Stockholmsregionen växer så det knakar. Prognoser gör gällande att befolkningen i 
länet kommer att öka med upp till 0,5 miljoner personer till 2030. För att detta ska 
vara möjligt behöver vi material till byggande av bostäder, byggnader, vägar och 
järnvägar. Idag hanteras minst ca 15-20 Mton jordmaterial i länet varje år. Av detta 
härrör ca 14,7 Mton (2007) från täktverksamhet för krossat berg och naturgrus. 
Denna verksamhet medför miljöpåverkan i form av bl a buller, markanvändning, 
utsläpp av miljögifter och koldioxid. Idag flyttas anläggningar för hantering längre 
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och längre ut från centrala delar av länet samtidigt som transportarbetet ökar. 
Samtidigt ger bristande samordning upphov till att t ex stora mängder jord- och 
schaktmassor omlastas 3 ibland 4 gånger innan materialet når sin slutdestination. 

Under 2008 genomförde KTH och Ecoloop tillsammans med RTK, KSL och ett antal 
regionala aktörer ett projekt ”Hållbar Materialförsörjning i Stockholms län” med 
syftet att identifiera kritiska frågeställningar och nyckelaktörer för en mer hållbar 
materialförsörjning i länet. En slutrapport presenterades i juli 2008 och där (i) 
placering av täkter och omlastningsstationer, (ii) materialtransporter och (iii) 
återvinning av avfall från infrastrukturen identifierades som tre viktiga nyckelfrågor. 
Ett stort antal nyckelaktörer identifierades och mobiliserades, dock med undantaget 
att kommunerna blev dåligt representerade i arbetet och den avslutande workshopen. 
I december 2008 beviljades gruppen från KTH och Ecoloop ett nytt projekt med 
målen att (i) ta fram ett förslag till ett pilotprojekt i ett utvecklingsområde och (ii) 
stärka och utveckla det befintliga nätverket samt även initiera ett politikernätverk för 
att lyfta frågan politiskt. 

Vi har nu nöjet att inbjuda till ett nytt Seminarium och workshop den 11 juni då vi 
kommer att presentera och diskutera preliminära resultat från arbetet i det här 
projektet benämnt Hållbar Materialförsörjning i Stockholms län 2. Syftet med 
workshopen är att dels presentera och diskutera ett förslag till pilotprojekt ett 
utvecklingsområde i Stockholmsregionen, dels presentera och diskutera hur ett 
klusternätverk av politiker, tjänstemän och forskare som driver frågan kan etableras 
och stärkas.  

Välkommen att delta, diskutera och bli inspirerad! 
 

 



 
Hållbar materialförsörjning i Stockholms län 2, 2009-11-18 

 
 

43 
 

Klimat- och materialsmarta byggprocesser i 
den hållbara staden - ekonomi, transporter 

och återvinning! 

 
Program 

8.00 Samling -kaffe 
8:30 Välkomsthälsning och introduktion,  

Anders Ekegren 

8:45 Politik med koppling till material, transporter och återvinning - finns det?  
Per Lilliehorn, Kretsloppsrådet 

9:05 Provision of construction materials in selected European cities 
Sofia Miliutenko, KTH/Ecoloop 

9:30 Vägen till att bygga den hållbara staden med fokus på material, 
transporter och återvinning  
-     RUFS 2010 Michael Viehhauser, RTK 
-     Nya visioner Göran Lundberg, SKL 

10:00 Fika 

10:15  Workshop 
Inledning - Hållbar materialförsörjning i Stockholms län 2 
Björn Frostell, KTH; Bo Svedberg LTU/Ecoloop, Anna Norström, 
Urban Water/Ecoloop 

•     Projektmål och arbetssätt  
•     Förslag till pilotprojekt  
•     Idéer om ett nätverk för politiker  

10:30  Diskussion - Parallella sessioner 

•     Nyckelfrågor för föreslagna pilotprojekt och politikernätverk 

12:00 Slutdiskussion/fortsatt arbete  
Moderator Anders Ekegren 

12:30 Avslutning 
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7.2. Deltagare vid workshopen den 11 juni 2009 
 

Klimat- och materialsmarta byggprocesser i den hållbara 
staden - ekonomi, transporter och återvinning! 

 
Tid: torsdagen den 11 juni 2009 Plats: KSL, Stockholm

 
Kommun/org/företag Namn Befattning E-post 
Kommunförbundet  Anders Ekegren Ordförande (fp) 

Solna 
anders.ekegren@solna.se 

    
Regionplane- och 
trafikkontoret 

Michael Viehhauser Regionplanerare michael.viehhauser@rtk.sll.se 

    
Stockholms Län (KSL) Göran Lundberg  goran.lundberg@ksl.se 
    
Kretsloppsrådet Per Lilliehorn  per@lilliehorn.se 
    
Vägverket Åsa Lindgren Nationell samordnare asa.lindgren@vv.se 
    
KTH, Mark och 
vattenteknik 

Joanne Fernlund Docent joanne@kth.se 

    
Länsstyrelsen i 
Stockholms län 

Lars Åkerblad Miljöhandläggare lars.akerblad@ab.lst.se 

    
NCC Roads AB Sven Wallman   sven.wallman@ncc.se 
    
Konsult (fd 
Länsstyrelsen) 

Ragnar Janson Miljökonsult malin.ragnar@tele2.se 

    
Botkyrka kommun Ardavast Reshdouni Ordf. Miljö- och 

Hälsoskyddsnämnden 
ardavast.reshdouni@botkyrka.se 

    
Botkyrka kommun Anders Bengtsson Täkthandläggare anders.bengtsson@botkyrka.se 
    
Järfälla kommun Andrea Erlandsson Miljöcontroller andrea.erlandsson@jarfalla.se 
    
Nacka kommun Marit Lundell Miljöinspektör marit.lundell@nacka.se 
    
Stockholms stad Stina Jansson Miljösamordnare stina.jansson@fsk.stockholm.se 
    
Stockholms stad Tobias Holdstock Bitr. Borgarrådssekr. tobias.holdstock@stadshuset.stockholm.se 
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Stockholms stad Yildis Kafkas Politiker yildiz.kafkas@pol.stockholm.se 
    
Stockholms stad Martin Michel V. Ordf. Fastighets-

nämnden 
martin@mmichel.se 

    
Södertälje kommun Björn Edlund VD Telge 

Miljöteknik 
bjorn.edlund@telge.se 

    
Tyresö kommun Lennart Jonsson Ers. 

Kommunstyrelse-
utskottet 

bf.lennart.jonsson@telia.com 

    
Upplands Väsby 
kommun 

Janne Heldén Ordf. Miljö- och 
Hälsoskyddsnämnden 

janne.hallden@telia.com 

    
Vallentuna kommun Sigrid Walve Miljöplanerare sigrid.walve@vallentuna.se 
    
Värmdö kommun Anna-Bie Agerberg Planarkitekt anna-bie.agerberg@varmdo.se 
    
Österåkers kommun Christine Forsberg Planingenjör christine.forsberg@osteraker.se 
    
Ecoloop Bo Svedberg Konsult, Tekn Lic bo.svedberg@ecoloop.se 
    
Urban Water/Ecoloop Anna Norström Tekn. Dr. anna.norstrom@cit.chalmers.se 
    
Kungliga Tekniska 
Högskolan KTH 

Björn Frostell Docent Industriell 
Ekologi 

frostell@kth.se 

    
    
Antal deltagare: 26    
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7.3. Presentationer 11 juni 

Politik med koppling till material, transporter och återvinning - 
finns det?   

(Per Lilliehorn, Kretsloppsrådet) 

1

Politik med koppling till material, transporter och återvinning – finns det?

Per Lilliehorn, Kretsloppsrådet
 2  

3  4  

5  6  
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7  8  

9  10  

11  12

13  
14  
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15  16  

17  

18 

19 20
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Provision of construction materials in selected European cities 
Sofia Miliutenko, KTH/Ecoloop 

 

1  2  

3
4  

5  6
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Vägen till att bygga den hållbara staden med fokus på material, 
transporter och återvinning - RUFS 2010  

(Michael Viehhauser, RTK) 
 
 
 

1  2  

3  4

5 6  
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9  

 

Vägen till att bygga den hållbara staden med fokus på material, transporter och 
återvinning - Nya visioner (Göran Lundberg, SKL) 

1

2  
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11 12

13 14

15

16



 

Industriell Ekologi 
Skolan för Industriell 
Teknik och Management 
KTH 
100 44 Stockholm 
SWEDEN 
 

Telephone +46 (0) 8 – 790 6137 
 Fax           +46 (0) 8 – 790 5034 
 

E-mail frostell@kth.se
 Internet  www.ima.kth.se

 

 

 

7.4. Workshop – Instruktion till grupparbetet 
 

Klimat- och materialsmarta bygg-
processer i den hållbara staden - 
ekonomi, transporter och åter-
vinning! 
 
Arbetsmaterial   
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 Efternamn Förnamn Befattning/Uppdrag Kommun/org Enhet/Avdelning 
Grupp 1         

  Edlund  Björn  VD/Telge Miljöteknik Södertälje  

  Erlandsson  Andrea  Miljöcontroller Järfälla kommun Fastighetsavdelningen

  Jansson  Stina  Miljösamordnare Fastighetskontoret Stockholms 
stad 

Driftenheten

  Lindgren  Åsa Nationell samordnare Vägverket Teknik och Miljö

  Lundberg  Göran  Handläggare Sveriges Kommuner och 
Landsting 

 

  Lundell  Marit  Miljöinspektör Nacka kommun Miljöenheten

  Svedberg  Bo Strategisk konsult Ecoloop  

  Walve  Sigrid  Miljöplanerare Vallentuna Plan och exploatering

Grupp 2         

  Agerberg  Anna‐Bie  Planarkitekt Värmdö Samhällsbyggnadskontoret

  Ekegren  Anders  Ordf KSLs 
Samhällsbyggnadsberedning 

Solna kommun  

  Forsberg  Christine  Planingenjör Österåkers kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Halldén  Jan Olof  Ordf. Miljö‐ o 
Hälsovårdsnämnden 

Upplands Väsby  

  Jönsson  Lennart  Ersättare i 
Kommunstyrelseutskottet (S) 

Tyresö kommun  

  Michel  Martin  Vice ordf. Fastighetsnämnden Stockholms stad  

  Norström   Anna  Forskare/konsult Urban Water/Ecoloop  

  Reshdouni  Ardavast  Ordf. Miljö‐ o 
Hälsoskyddsnämnden 

Botkyrka Kommunledningsförvaltningen

Grupp 3         

  Bengtsson  Anders  Täkthandläggare Botkyrka kommun  

  Fernlund  Joanne  Universitetslektor KTH Teknisk Geologi

  Frostell  Björn  Docent  KTH/Ecoloop  

  Holdstock  Tobias  Bitr. borgarrådssekreterare Stockholms stad Miljö‐ ochTrafikroteln

  Janson  Ragnar  Konsult (fd Länsstyrelsen) Stockholm Miljöenheten

  Kafkas  Yildiz  Politiker Ledamot i kommunfullmäktige  Fastighetsnämnden

  Lilliehorn  Per Konsult Kretsloppsrådet  

  Miliutenko  Sofia  Masterstudent KTH KTH/Ecoloop  

  Viehhauser  Michael  Regionplanerare Region‐ och Trafikplanekontoret 
(RTK) 
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7.5. Anteckningar från grupparbeten under workshop den 11 juni 2009 
Uppgift Grupp 1 

(Ordf Göran Lundberg) 
Anteckningar  
(Bo Svedberg) 

Projektupplägg Generella synpunkter? 
 
 

De olika wp måste prata med varandra 
Viktigt på varje nivå få med sig nyckelaktörer 
inkl politiker & tjänstemän 
 
Bild måste byggas baserade på konkreta 
exempel för att kunna kommuniceras 
 

WP1 – 
Indikatorer 

Vilka indikatorer skulle ni 
vilja lyfta ? Gruppera inom 
ekonomi, / miljö / teknik, 
socioaspekter / juridik 

Kostnader 
Slitage, transport, framkomlighet 
Energi- och energieffektivisering 
Exportpotential 

WP2 – 
Framtidens  
materialhantering 
i projekt 

Hur ser ni på syftet? 
Hur ser ni på målet? 
Föreslå tre nyckelfrågor! 
Vilka aktörer ska 
medverka? 
Vem ska betala? 

Satsa på potential och syfte, lyft möjligheter 
Hammarby sjöstads rapporten omfattande 
men sällan läst 
Många aktörer äger miljöfrågor, varje gör sitt, 
konstigt att de inte samverkar, vem är 
uppdragsgivare och vika har 
samordningsroller.  
Exploateringskontor nyckelpart, deras avtal 
bör följas upp 
De bör behöva stöd, eg. vilka frågor ska 
besvaras, hur ska de ställa krav? 
 

WP5 – 
Kunskapsnod / 
kommunikation 

Vilken aktör/er tycker ni ska 
härbärgera en nod? 
Vem ska betala? 

Länsstyrelsen har ett huvudansvar för den 
regionala samverkansplattformen.  
Vem äger frågan lokalt – högre upp, ngn 
behöver äga frågan, kanske miljösamordnare 
kan bevara kontinuitet? 
Kan vi engagera landshövdingen? 

Politikernätverk Vad gör frågan sexig? 
Hur får vi upp 
materialförsörjning på den 
politiska agendan? 
I vilket forum bör frågan 
drivas? Finns det redan, 
eller ett nytt? 
Är frågan viktig på den här 
nivån? 

Undvik att använda begreppet sexig, använd 
hellre spännande, intressant, nödvändig 
Nyckelord är, förutom ekonomi, transporter, 
energi och energieffektivisering, framkomlighet 
– tillgänglighet jmfr transportpolitiska mål 
Branschen har varit dålig på att samverka, t ex 
ingen samverkan i regionen mellan 
entreprenörer 
En handelsplats finns i Gbg 
 
Viktigt ta utgång i Sveriges styrka i 
systemlösningar 
 
Vi bör inkludera Hamilton och Gunnar 
Söderholm o Stockholms stad 
Stockholms byggmästareförening 
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Uppgift Grupp 2 

(Ordf Anders Ekegren) 
Anteckningar  

(Anna Norström) 
Projektupplägg Generella synpunkter? 

 
 

Tydliga definitioner 
Lära från grannländer, där är det mer tydligt 
hur mark avsätts 
 

WP1 – Indikatorer Vilka indikatorer skulle ni 
vilja lyfta ? Gruppera inom 
ekonomi, / miljö / teknik, 
socioaspekter / juridik 

En av svårigheterna, att det är så många 
kriterier. 
Buller, damm, närhet till stora 
transportvägar/medel, rätt typ av mtrl för 
återanv, ägande (kommunal/privat…) 

WP3 – 
Kommungemens
am 
masshantering 

Hur ser ni på syftet? 
Hur ser ni på målet? 
Föreslå tre nyckelfrågor! 
Vilka aktörer ska 
medverka? 
Vem ska betala? 

Kommunerna är duktiga, men borde kunna 
vara bättre på att styra. Mer uppföljning från 
kommunens sida. 
Exploateringsavtal är vad man kan arbete 
med. Idag, planeringen ställer inga krav, 
kommunen ställer inga krav på 
genomförandet. 
I MKB kan frågan tas upp för planerare 
Svårt att hitta mark. Borde ligga i de stora 
markägarnas intresse – de äger marken 
snarare än kommunerna, hur tjäna på detta? 
Tillfälliga bygglov (för korta) – hur använda 
mark i olika skeden. 
Praktiskt problem – tillståndssidan 
Lst inte flexibel fast kommunen säger ja. 
Aktörer: kommuner, Lst, mtrlhanterare 
Betala: NCC (mtrlägare) har inget behov av att 
utveckla mao måste inte/kommer inte att 
betala. Ansvaret/behovet ligger annanstans… 
Kommunerna, nja – hoppade inte direkt av 
lycka… 

WP5 – 
Kunskapsnod / 
kommunikation 

Vilken aktör/er tycker ni ska 
härbärgera en nod? 
Vem ska betala? 

 

Politikernätverk Vad gör frågan sexig? 
Hur får vi upp 
materialförsörjning på den 
politiska agendan? 
I vilket forum bör frågan 
drivas? Finns det redan, 
eller ett nytt? 
Är frågan viktig på den här 
nivån? 

Objektstyrd, händer sällan i en kommun. 
Stor frågeställning, svårt att ta till sig för en 
politiker 
Samhällsbyggnad rätt, men fel att fråga ordf, 
de har ofta fullt med annat – prata med 
viceordf?! 
Viktigt på alla nivåer, finns med i miljömålen 
 

Allmänna anteckningar: 

• Privata företag inom mtrl jobbar inte ihop (får inte jobbar ihop) 

• 3års-regeln för kort (mellanlagring = deponi) 

• MassInfo fungerar inte riktigt ännu 

• Svårt att ens intern kunna diskutera frågan (NCC) 

• Idag är jungfrueliga mtrl för billigt för att tvinga till samarbete 

• Transportbolagen styr transporterna (de vill ha mkt transport) 
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• NCC får inte in tillräckligt med gammalt mtrl för att kunna fylla kvoten på önskade ÅV-
produkter 

• Hornsbrukstrand – avfallssamordning (funkar bra – titta på) 

• Nytt ”bra” styrdokument – EU avfallsdirektivet 
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Uppgift Grupp 3 

(Ordf Yildis Kafkas) 
Anteckningar 

(Björn Frostell) 
Projektupplägg Generella synpunkter? 

 
 

Vem är målgruppen? Måste vara politikerna – 
inte det enklaste! 
Kommunernas översiktsplaner =en bra början; 
hitta nya sätt att utveckla dem. Börja inte med 
RUFS! Ta fram översiktsmaterial – titta på 
kommunernas behov. Ballast har varit en natur- 
och miljöskyddsfråga – nu är det en 
planeringsfråga. Vi har alldeles för dålig 
kunskap. Vi har inte behövt lösa detta – varit för 
bortskämda. 

WP1 – 
Indikatorer 

Vilka indikatorer skulle ni 
vilja lyfta ? Gruppera 
inom ekonomi, / miljö / 
teknik, socioaspekter / 
juridik 

Massbalanseringsindikatorer 
masshanteringsplatser 

Är en regional fråga  samarbete mellan 
kommuner 
Energiinsats per tonkm + CO2-ekv. 1 m2 
lägenhet = ton material 

WP4 – 
Stockholms 
materialhantering 
i en internationell 
jämförelse 

Hur ser ni på syftet? 
Hur ser ni på målet? 
Föreslå tre nyckelfrågor! 
Vilka aktörer ska 
medverka? 
Vem ska betala? 

Viktigt att se att det finns andra sätt att förhålla 
sig. Jfr med andra regioner i Sverige. Intressant 
med andra kulturer. Hur löser andra frågan om 
mellanlagringsstationer? Hur sker 
kvalitetssäkringen? Specifikationer, standarder? 
Avfallsdefinitionen är ett problem för 
ballastnäringen. Hur hanterar andra länder 
avfallsbegreppet? Vilket är priset för olika 
material i olika regioner? Hur ser logistiken ut i 
olika regioner? 

WP5 – 
Kunskapsnod / 
kommunikation 

Vilken aktör/er tycker ni 
ska härbärgera en nod? 
Vem ska betala? 

Vad menas? Tyngdpunkt på olika ställen med 
olika frågor att lösa. Tänk annorlunda. LS,KSL, 
Regionplanekontoret bör ordna ett riktat 
seminarium. Konkurrenter/kollegor (i kommuner) 
är på väg mot ökad samverkan. Vilken roll har 
SGU? Skapa information centralt och arbeta 
praktiskt lokalt 

Politikernätverk Vad gör frågan sexig? 
Hur får vi upp 
materialförsörjning på 
den politiska agendan? 
I vilket forum bör frågan 
drivas? Finns det redan, 
eller ett nytt? 
Är frågan viktig på den 
här nivån? 

 
Viktig fråga – svår fråga! 
Samhällsbyggnadsberedningen KSL – nej för 
högt och för avskilt!  
Ballastfrågan är en regional fråga – man måste 
gå samman 
Kanske Länsstyrelsen? 
 

Allmänna anteckningar: 

• Skapa underjordiska stationer! 

• Kolla områden som har stora problem – brist på material eller plats 

• Ställ krav på materialhanteringen i projekt! 

• Man måste tänka på hur mycket material som uppstår 

• Ballastfrågan är en regional fråga – man måste gå samman 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMMANFATTNING  
 
Utställningen Det Lilla Huset på Plattan/Hur mycket drar en stockholmare? är ett 
fruktbart samarbete mellan aktörer som tidigare inte samarbetet.  
Det är Kulturhuset/Ekoteket, Interactive Institute, Urba Vista-gruppen och Stockholms 
Miljöförvaltning och ursprungligen även White Arkitekter och Energimyndigheten. 
Utifrån en diskussion om att ge fakta om stockholmarnas energianvändning i ett bredare 
perspektiv och erbjuda alternativ har vi tagit fram tre interaktiva installationer som besvarat 
frågor runt mat och energi (Interactive Institute), boende/resande etc (Miljöförvaltningen) och 
stadsbyggnad (Urba Vista).  
Till detta har fogats programverksamhet i form av seminarier, diskussioner, prova-på-
aktiviteter och andra inslag. 
Utställningen har samarbetat med Energirådgivningen som varit på plats två eftermiddagar i 
veckan och gett klimat/energitips och visat på olika typer av ljuskällor i en liten utställning. 
Detta samarbete har fortsatt våren ut.  
Ca 10 000 personer besöker Kulturhuset varje dag och vi tror att ca 10% av dem dvs runt 
1000 personer besöker/passerar Ekoteket. En stor del av dessa har aktivt arbetat med de tre 
interaktiva installationerna och utställningen har delvis varit bemannad så att besökarna fått 
svar på sina olika frågor. 
Utställningen har även mött ett stort mediaintresse och det har blivit både tidningsartiklar, 
bloggar, twitter och TV-inslag. 
 En rad programaktiviteter som invigningen av Miljöhuvudstadsåret hölls på Ekoteket med ett 
seminarium där bl a Urba Vista medverkade och hela seminariet visades på Kunskapskanalen. 
Miljöborarrådet Ulla Hamilton invigde Miljöhuvudstadsåret efter seminariet och i samarbete 
med Trafikkontoret hade grön belysning installerats i Obelisken framför Kulturhuset. 
Den programverksamhet som lockade flest besökare var Lånegarderoben, med ca 2000 
besökare under en helg.  
Ett 20-tal visningar av utställningen har gjorts för skolklasser, Kulturhuspersonal och besökande 
expertgrupper. 
Regionplanekontorets/Miljöanslagets medverkan har framkommit på aktörernas web, i 
marknadsföringsmaterial och i samband med pressvisning och invigning av utställningen.  

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Utställningsaffisch  
 

 



 

   

 

 
Digital  Sammanfattning 

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län, HMFS 3 – 
Scenariostudier, stärkande av nätverket för konsensus 
Björn Frostell, KTH/Ecoloop; Göran Lundberg, Ecoloop; Bo Svedberg, Ecoloop 

Projektet HMFS3 – Hållbar materialförsörjning i Stockholms län 3, scenariostudier, stärkande 
av nätverket för konsensus har genomförts av KTH och Ecoloop under perioden augusti 2010 
till och med april 2012. Projektet har omslutit 2,4 miljoner kronor, varav Landstingets 
Miljöfond bidragit med ett anslag av 850000 kronor. Viktiga delar av projektet har varit (i) 
genomförandet av 4 delstudier kring materialförsörjningen i länet, samt (ii) genomförandet 
av 3 workshops med olika aktörer i Stockholmsregionen och i landet, verksamma inom 
materialförsörjning. De viktigaste slutsatserna från projektet är: (i) Materialförsörjningen i 
länet är ett system med hög komplexitet vars funktion ofta tas för given och där ingen 
uttalad ansvarsfördelning är överenskommen, (ii) Projektet HMFS3 har ökat medvetenheten 
hos aktörer och medverkat till insatser och genererat flera viktiga sidoprojekt (spin‐off‐
effekter), (iii) Det finns ett växande intresse för utveckling i samarbete av 
materialförsörjningen i regionen, (iv) det finns ett behov av en långsiktig regional 
samordning av materialförsörjningen. Vid sidan av detta har det varit möjligt att identifiera 
ett betydande antal konkreta projektområden för vidare arbete. En omfattande 
dokumentation av arbetet och dess delstudier finns tillgänglig. 

 



Redovisning av bidrag för Programverksamheten till utställningen Kokong, om energieffektiv/ byggande, 
diarienummer LS 1104-0589,projektledare Birgitta Sandström Lagercrantz, Kulturhuset 
Bidraget avser programverksamheten, ett bidrag för utställningen har redovisats separat. Den kursiverade 
delen av texten rör det som är gemensamt för de båda delarna av projektet och är tidigare redovisat. 

redovisning, plenar, 1/9 

SYFTE 
/ regionen finns idag få exempel på byggande av typen klimatsmarta hus, trots att byggindustrin står föl
en stor del av den negativa miljöpåverkan. 
Projektet COCONG ville skapa en brygga av visioner och idéer som ska föra privatpersoner, 
byggnadsbranschen och politiker bortom nuvarande upplevda begränsningar om vad som är möjligt 
inom ramen för klimatsmart byggande. Var och en av modellerna beskrev en teknik eller material av 
hållbart byggande. 
Utställmngen vände sig både till boende i flerfamiljshus, villor och fritidshus men även till verksamma i 
byggsektorn. 
Meningen var att visa upp lösningar som är tillämpliga såväl urban som icke-urban miljö. 
Den ville skapa acceptans för nya tekniker och logistik och visa nyttan av dem. 
Utställningen var en del av en planering som började med Slow-living (om inredning), COCONG om 
hållbar arkitektur, den pågående Nordens Venedig om stadsplanering och den utställning som nu 
planeras till våren, Tipping Point, om de globala miljöfrågorna. 

En viktig del av utställningen var programverksamheten. Den bestod av två delar; en del riktad mot 
allmänheten och en del riktad till verksamma inom byggsektorn. 
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UPPLÄGGNING J n t 4 . . 
Utställmngen invigdes i maj 2010 och stod först på Kulturhusets tak med fullskalemodellen Mode de 
Vie (se ovan)och flyttade i september ner i Ekoteket och blev en ren modellutställning, med fokus på 
programverksamhet. 
De utställde modellerna byggdes bl a elever i årskurs 2 på KTH:s Arkitekturskola. 
Projektet var ett samarbete mellan Kulturhuset/Kulturförvaltningen, Designföretaget Apparat, 
Arkitektbyrån Habibihaiis och KTH Arkitektur. Energimyndigheten och Miljömärkning Sverige bidrog 
ekonomiskt till utställningen och programverksamheten. 
Miljömärkning Sverige byggde även upp en info-del med två modeller på de flerfamiljshus, Skånska 
och Veidekkes, som fått de första Svanen-märkningen för. 
Personer med koppling till Stockholm Resilience Centre, KTH Arkitekturskolan och Stockholm School 
of Entrepreneurship var inkopplade i projektet. 
Den första etappen var uppbygget av modellen Mode de Vie på KulturhusTaket som gjordes som en 
två dagars workshop ledd av Lee Dalby från Storbritannien, (se biffoto) 
Utställningen invigdes den 27/5 och pågick t o m den 6/11 (efter förlängning). 
Utställningen öppnades av Mia Torpe, HSB. s miljöchef Elise Grosse och Nadia Tolstoy, 
utställningsproducenter, Tim Anstey, Arkitekturskolan och Bee Urban (om Kulturhusets bikupor) . 
Vi hade gjort två krinoliner i samma stil som modellen Mode de Vie, i rotting, och två personer dansade i 
dem nere på Sergels Torg. 
På KulturhusTaket bjöd vi på rabarberbål, färskpotatis och jazzmusik samt visning av utställningen plus 
bikupor. Ca 200 personer besökte invigningen. 
Utställningen designades av Synnöve Mork och placerades i Ekoteket på Kulturhuset, plan 2 resp 
KulturhusTaket. 

1 lEkotisdag på Taket 
Om programverksamheten: 
En del av programverksamheten vände sig till allmänheten. Där hade vi i genomsnitt en programdag per 
vecka, Ekotisdag, uppe på Kulturhusets tak. Där använde vi utställningen som en bakgrund för olika 
workshops som vi anordnade ensamma eller tillsammans med samarbetspartners som Studiefrämjandet, 
Koloniträdgårdsförbundet, Miljömärkning Sverige m f l . 
V i hade workshops där deltagarna fick bygga sitt eget miljöhus, vilket framför allt barn under tio år 
gjorde med liv och lust, vi gjorde solitärbibon för att stimulera odlare, vi hade visningar av utställningen 
och då rullade vi upp modellerna, vi gjorde vindsnurror och vi planterade bi foderväxter mm. V i hade 
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totalt cirka tio programdagar och på försommaren var det främst boende i Stockholmsregionen som 
deltog, men under juli deltog även turister från Sverige och andra länder. 
Under Kulturfestival, 12-16 augusti, hade vi tre program vaije dag på KulturhusTaket. Det var 1) bygg 
ditt eget miljöhus 2) visning av utställningen och 3) botanisk vandring på taket som avslutades med 
visning av husets tre bikupor. På lördagen hade vi ett förstärkt program dit vi även bjudit Ekolådan som 
hade skördefest förutom de ordinarie programpunkterna. Eftersom det regnade var vi inomhus men den 
botaniska vandringen var förstås utomhus och det 50-tal som deltog ville inte gå därifrån trots det 
ihållande regnet! Under Kulturfestivalen hade vi totalt 16 programpunkter, med både stockholmare och 
turister som deltagande. 
V i anordnade också, i samarbete med Miljöförvaltningen, Miljömärkning Sverige m f l , Energidagen den 
17 september. Det var en heldag där stockholmarna fick lämna förslag till politiker på miljöåtaganden, 
prova på sin egen klimatpåverkan och fiska i Svandammen. Programmet var väldigt spännande, men 
tyvärr inföll det under höstens varmaste och vackraste höstdag, varför det var relativt fa besökare på plats. 

En annan del vände sig till verksamma inom byggsektorn. 
Syftet med utställningen var ju att diskutera hur olika delar av byggsektorn ska kunna skapa sig en 
gemensam plattform för förändring. Byggsektor ns klimatpåverkan, både förvaltning och bygge, står ju 
för en mycket stor del av den negativa klimatpåverkan. Trots det är det är det anmärkningsvärt hur litet av 
klimatsmart byggande som finns trots ypperliga tekniska förutsättningar. 
Byggsektorn är också ett område där de inblandade gärna känner att det är "de andra" som är ansvariga 
för förändringar; byggare pekar på politikerna som pekar på tjänstemännen som pekar på arkitekterna 
som pekar på forskarna som...etc. en vanlig synpunkt är att "köparna inte vill betala". 
Vår målsättning var att samla de olika ansvariga och fa dem att påböija ett arbete som syftar till en sån 
samsyn. 
Kulturhuset och Ekoteket var en av arrangörerna av Arkitekturveckan tillsammans med KTH:s 
Arkitekturskola och Arkitekturmuseet. Det innebar att vi stod för en del av det obligatoriska programmet 
för deras Arkitekturskolans masterstudenter och även årskurs 2. 
Den första delen av konferensen som hette Hållbar förändring - byggnaden, staden och processen var 
öppen för fr a studenterna på K T H och en intresserad allmänhet. Det var föreläsningar av allt från Martina 
Kruger på Greenpeace till Ola Månsson, V D för Sveriges Byggindustrier. Se bif inbjudan. 
Den andra delen var avsedd för inbjudna personer inom byggsektorn. Den bestod av tre stycken 
processledda workshops på tre olika teman (byggnaden, staden och processen). 
Det överordnade temat för konferensen gällde frågan om hur dagens energianvändning på 33% skulle 
kunna förvandlas till att byggsektorn istället blir en energiproducent. 
Resultaten från dessa presenterades sen i en plenardiskussion. Dagen avslutades med en öppen 
föreläsning som arrangerades av Stockholms Arkitektförening. 
Ett stort arbete lades ner på att fa tag på rätt deltagare med rundringning och utskick. 
Konferensen hölls i Hörsalen på Kulturhuset och moderatorer var journalisten Kristofer Lundström, SVT 
och författaren Pernilla Glaser. 
För att göra mötesrummet lockande hade Gunnar Kaj , bl a ansvarig för växtarrangemangen på 
Nobelfesten, inbjudits att skapa ett urbant rum i Hörsalen. Se bif bild 
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RESULTAT , , 
De publika programaktivitetema under sommaren, Ekotisdagarna, lockade olika mänga deltagare varje 
gång Det kunde vara från fem till 25 personer som deltog i olika workshops. Deltagarna var från sju ar 
till 70-årsåldern, ofta är det barn som vill delta och drar med föräldrar och farföräldrar. Barnen visade stor 
fantasirikedom när det gällde att bygga sina egna miljöhus och det blev många tillfällen för att tala om 
för-nackdelar med solceller, vindsnurror, bästa placering, andra spännande material etc. 
Under Kulturfestivalen var det samma sak. V i sålde biljetter till de Botaniska vandringarna, där visning 
av bikuporna ingick, med max 30 biljetter och de var slutsålda varje dag. Avslutningsdagen på Festivalen 
samlade runt 250 deltagare som provade nyskördade grönsaker, byggde miljöhus och vandrade pa Taket i 
regnet 
Konferensen blev en mycket bra plattform för ett framtida samarbete i byggbranschen. Den första delen 
besöktes av ungefär 250 personer, workshopdelen var övertecknad - istället för 15 personer per grupp, 
bestod de av 20 personer. Deltagarna kom från följande: 

Företag/org. 
Albaeco 
Arkitekt 
Asfaltblomman 
Biotekniker 
Byggbiolog, arkitekt 
COCONG 
COCONG/Habibihaus 
Fortum 
Globe Forum 
Greenfortune 
Innventia/Konstfack 
Kit-arkitektur 
Konstnär 
KTH 
Labs 2020 

Kulturhuset 
S t o c k h o l m iffi 
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Leva hus fabrik 
Länsstyrelsen 
Miljöförvaltningen 
Miljösamordnare 
Miljöutredare 
Naturskyddsföreningen 
NCC 
NCC 
Nyréns 
Oppositionslandstingsråd (MP) 
P E A B 

Regionplanekontoret 
Riksdagsledamot (FP) 
Skånska 
SRC 
Sthlm skönhetsråd 
Sthlms Arkitektförening 
Stockholm Resilience Centre 
Svanen 
Svensk byggindustri 
Sveriges Byggindustrier 
Tällberg Foundation 
Vagga t vagga 
Veidekke 
Veidekke 
White 

White 

Wingårdhs 
WSP 
WSP 

Den uppsamlande plenardiskussion upplevdes av många deltagare som ett mycket viktigt första steg och 
att diskussionen varit öppen och utan de vanliga skyttegravspositionerna. Svårigheten är naturligtvis att 
fortsätta och vidareutveckla den diskussionen inom ramen för Kulturhusets verksamhet. 

Den öppna föreläsningen besöktes av cirka 100 personer. 
Totalt samlade dagen ca 400 personer. 

Kommunikation/marknadsföring: utställmngen har fått mycket uppmärksamhet i media, både sociala 
och traditionella medier. 
Artiklar i: 

• DN 
• Metro (Kulturhusets Programtidning) 2 ggr* 
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RUM (Arkfacktidning) 
Expressen Leva&Bo 
Vårt Kungsholmen 
Byggindustrin 6 sidor Bifogas 
Stockholm Fria 

Dessutom ABC-inslag 

• Kloka Hems webb 
• http://www.cocong.se/och hftp://www. facebook.com/pa2es/Cocons/l42439732492182 byggdes 

upp som forum för utställningen 
• Konferensen rekommenderades i Hållbara städer samt Omställning Sverige 

Den har visats på Kulturhusets web, digitala skärmar och Kulturhusets veckoannonser i DN och Svd (3 

ggfj-
Vi har också haft ett samarbete med Svanen (Miljömärkning Sverige) som ställt ut de två första Svanen-
märkta flerfamiljshusen i modellform. 
Vi har även medverkat på EcoNow-mässan på Munchenbryggeriet med en skärmutställning. 
För att arbeta med Ekotekets besökare har vi dels haft visningar av utställningen och dels arbetat med en 
enkät som ställer både kunskapsfrågor och ber om besökarnas åsikter i olika byggrelaterade frågor. 
I samband med konferensen gjordes också en mängd utskick och telefonsamtal till relevanta personer och 
organisationer. 
Vi räknar med att ca 10% av Kulturhusets besökare dvs 750 personer/dag passerat Ekoteket och 
utställningen. 
Övriga samarbetspartners: utställningen har haft en rad samarbetspartners förutom RTK, involverade i 
olika delar. Energimyndigheten har bidragit till både bygge och program, Svanen, Små Hus, Ekol 
Byggvaruhuset, KTH Arkitekturskolan m f l är andra samarbetspartners. 

* Fakta om Kulturhusets Programtidning, bilaga i Metro: 
Upplaga: 350 000 exemplar. 
Distribution: inlaga i Metro, särtiyck 20 000 - 30 000 exemplar i Kulturhuset, Turistinformationen vid 
Vasagatan, Rica Hotell och estetiskt inriktade skolor i Stockholm, medfler. 
Utgivning: 4 gånger per år, fa-ing slutet av februari, början av juni, september och december. 

A V V I K E L S E R 
Den enda avvikelsen från den ursprungliga planen var att modellerna inte placerades på Taket under 
sommaren, utan vi var tvungna att placera dem i Ekoteket eftersom de inte klarade att stå ute i regn. 
Istället placerades de i Ekoteket som var stängt under sommaren. Detta gjorde utställningen svårare att 
förstå, när det inte var sammanhållen och texterna upplevdes som alltför knapphändiga. 
Utställningen bytte också namn under arbetets gång till COCONG - arkitektur som håller. Cocong var 
det ursprungliga namnet som byggde på associationen till Coco Chanel och ett sätt att framhäva de olika 
modellerna som en sorts arkitekturens haute couture.. 
När det gäller programverksamheten genomfördes den enligt planerna.Vi hade önskat att ha fler visningar 
av utställningen för grupper, men kunde inte genomföra det av ekonomiska skäl. Sammanlagt hölls ca 5 
visningar. 

SLUTSATSER 
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Programverksamheten har nått väldigt olika besökargrupper; barnfamiljer, Ekotekets vanliga besökare, 
aktörer inom byggbranschen och en mängd andra människor som är intresserade av byggfrågor. 

S A M M A N F A T T N I N G (skickas äv digitalt för RTK:s hemsida) 
Utställningen COCONG - arkitektur som håller är ett spännande samarbete mellan aktörer med olika 
bakgrund och uppdrag. 
Det är Kulturhuset/Ekoteket, Designföretaget Apparat, arkitektbyrån Habibihaiis och Miljömärkning 
Sverige (Svanen) men även KTH:s Arkitekturutbildning årskurs 2 där temat ingått i undervisningen och 
där man även byggde en av modellerna. 
Målsättningen var att i en lekfull form visa på alternativa metoder för hållbart byggande. Detta utifrån 
bristen på samtida, klimatsmart arkitektur trots kunskapen om byggsektorna stora miljöpåverkan. 
Formen var en modellutställning där sex olika modeller visade på olika metoder/tekniker/material för 
hållbart byggande. 
Modell Studio 54 påvisade solen och ljuset möjligheter 
Modell Mode de Vie var en övning i hur man kan odla ett hus, ekosystemtjänster i form av renare 
luft, hantering av dagvatten och en vackrare och sundare stadsmiljö. 
Modell YSL är ett uttryck för hur smart design och kreativa produktval kan skapa Yta-Styrka-
Lätthet i strukturer 
Modell Vintage återanvände material, skapade nya material av gamla eller skapade nya funktioner 
för använda material. 

Modell Blow undersökte de synergieffekter som luftens naturliga rörelseförmåga ger. 
Modell Back to the Future tog nästintill bortglömd kunskap och teknik och applicerade med ny 
design med hjälp av moderna eller industriella processer. 
På KulturhusTaket visades under sommaren även en fullskalemodell (10 kvm) av modellen Mode 
de Vie. Den hade byggts upp som en workshop en helg i maj under ledning av den brittiske 
konstnären Lee Dalby. 
Vidare hade Miljömärkning Sverige en separat del där det visades två modeller, från Skånska resp 
Veidekke, på de första flerfamiljsfastigheter som Svanenmärkts. 

Utställningen har även mött ett stort mediaintresse och det har blivit både tidningsartiklar, bloggar, twitter 
och TV-inslag. 
V i räknar med att ca 10% av Kulturhusets besökare dvs 750 personer/dag passerat Ekoteket och 
utställningen. 

En rad programaktiviteter som workshops på Taket, programvecka under Kulturfestivalen och medverkan 
i Arkitekturveckan gjorde det möjligt att kommunicera och fördjupa utställningens budskap. 
Ett 10-tal visningar av utställningen har gjorts för skolklasser, Kulturhuspersonal och besökande 
expertgrupper. 
RTK/Miljöanslagets medverkan har framkommit på aktörernas web, i marknadsföringsmaterial och i 
samband med pressvisning och invigning av utställningen. 

E K O N O M I S K S A M M A N F A T T N I N G 
Bidragsmottagare: 
Kulturhuset/Ekoteket, Box 16414, 10327 S T H L M , 
tel 08-50831446, projektledare Birgitta Sandström Lagercrantz 

projektnr L S 1104-0589 
Den ekonomiska redovisningen består av en del för utställningsdelen och en del för 
programverksamheten. Nedan redovisade del är programverksamhet knuten till utställningen. 

Kulturhuset S t o c k h o l m 
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Sammanställning av projektets intäkter, kostnader oc i medfinansiärer 
Del 1, utställning, 
kostnader 

Aktivitet Fakturerare Kostnad, SEK 

Konsulter, köpta tjänster i) framtagande av 
konferensupplägg 
ii) genomförande av 
konferens 
iii) medverkande övr 
program 

i) Habibihaus/Apparat 
ii) Habibus + diverse 
processledare, 
medverkande fr Tyskland, 
moderatorer, Gunnar Kaj 
iii) Naturskyddsföreningen, 
Studiefrämjandet, Bee 
Urban, Ekolådan m fl 

80000 
150000 
50000 

Lokaler, hyra i) Hörsalen + 3 
konferensrum 
ii) scen etc på Taket 

Kulturhuset 80000 
20000 

Marknadsföringsmaterial 
+ 
Arbetsmaterial 1/9 

ABA-tryck, Svanström, 
Clas Ohlsson m fl 

20000 

Resor/hotell Tyska medverkande 25000 

Summa kostnader 425000 kr 

Del 2, 
programverksamhet 
finansiering 
Bidrag 
Bidrag 
Bidrag 

Egeninsats 
Summa: 

Finansiär/bidtragsgivare 

RTK, Miljöanslaget 
Energimyndigheten* 
Miljömärkning 
Sverige** 
Kulturhuset/Klimp 

Summa, sek 

175000 
125000 
25000 

100 000 
425000 kr 

*Det totala bidraget var 250000 kr, fördelat lika på utställning resp program 
**Det totala bidraget var på 50000 kr, fördelat lika på utställning resp program 

Stockliolm dén 13 januari 2012 

Eric Sjöström, Kulturhuschef 

Kulturhuset S t o c k h o l m S f 
• * H , 

Sergels torg • B o x 16414 • SE-103 27 • Stockho lm • Sweden - Tel +46 8 508 315 08 • www.kultuit iuset.stockholm.se 
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couture 
för gröna 
ARKITEKTUR. Designern Nadia Tolstoy och arkitekten Elise Grosse visar upp hållbar 
och grön arkitektur på Kulturhustaket i Stockholm. "Vi vill på ett enkelt och tydligt sätt 
förmedla komplex kunskap kring hållbart byggande", säger Nadia Tolstoy. 
TEXT PCR HINDERSSON 

Frin vinster: 
MatlldeUnae. 
miljö- cch ener-
glsamordnare pa 
Skånska, Nadia 
Tolstoy, Johnny 
Keliner,tekn'k-
och rriljächef pl 
Veidekke, Elise 
Grosse samt Anna 
Norberq Irän 
Svanen. 

M ed sex arkitektoniska 
modeller, kategori-
serade efter specifika 
teman, vill utställ
ningen Oocong på Kul

turhustaket i Stockholm, inspirera 
den svenska byggbranschen till 
miljömässigt hållbara material och 
tekniker. 

Initiativlagarna till utställningen 
-arkitekten Elise Grosse och design
ern Nadia Tolstoy har tagit sin 

utgångspunkt i made världens haute 
couturc krcationcrdär syftet ofta Ir 
att vara mer fantasieggande än alt 
visa upp användbara kläder. Här är 
del samma sak - fast med by ggnade r 
istället för klädskapelser. 

- Vi vill att utställningen ska vara 
inspirerande, fantasieggande och 
visionär. Vissa av byggmaterialen i 
utställningen används redan, andra 
befinner sig fortfarande i laboratorier 
och kommer att finnas på markna

den om kanske fem år, säger Nadia 
Tolstoy. 

Utställningen bestårav sex olika 
modeller med namn som YS1. (står för 
Yta, Stryka, Lätthet, men är give his 
också en passning till modemärket 
Yves Sainl Laurenl), Studio 54. Vin 
lage, Back lo the future, Mode de Vie 
samt Flow och visas i skala 1:10. 

IHTEGRERA VÄXTLIGHET I DYGOMADER 

Enav modellerna, Mode de Vie, har 
även byggts upp i full skala, 10 kva
dratmeter, på Kulturhustaket och 
behandlar flera aspekteravhurdetgår 
att integrera växtlighet i byggnader. 
Den är vävd med världens snabbast 
växande gröda - bambu. 

Vi vill uppmärksamma nya 
metoder oc h lyfta fram innovationer. 
Sverige är en rätt liten marknad. Det 
ärlnte direkt någon mördande kon
kurrens, men samtidigt finns det cn 
enorm potential här hemma vad gäl-
lerforskningoch utveckling, kompe
tens och förmåga att samarbeta. Dess
utom finns det fantastiska designers i 
Sverige, säger Elise Grosse. 

Hon harbiand annat arkitckterfa-
rcnhcl från Tyskland. 

- V i tror att vi ligger långt framme 
när det gäller grön t och hållbart byg
gande i Sverige, men faktum äratt 
Tyskland på många nivåerligger före 
oss. De vågar ofta ta lite större risker 
och testar olika lösningar. Det finns 
hela stadsdelar, och även hela städer, 
som redan i dag producerar sin egen 
cncrgi.sägcrEliseGrosse. • 
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Mode de Vie 
ModedeViebestårtill i o o 
procent av växtmaterial. Väg 
gar, tak och golv är byggda av-
svenskproducerad fura. En tung 
trästomme har energibuffrande 
egenskaper. Den är målad med 
väderbeständig linoljefärgsom 
erbjuder cn ekologisk metod för 
atlundvikamiljöfarligtryck-
impregnering. Västväggarna 
bildar en ver tikal trädgård som 
vattnar och göder sig själv. Den 
vävda bambustrukturen ärett 
kli ni at skal som, med sit t med 
tiden ök3ndcväxtskikt, kyler 
och skyddar huset från väder 
och vind. Scdumtaket avhjälper 
dagvattcnproblematikcn.mins-
kar värmetryckel(från SoCtill 
24 C), dämpar buller och är sam 
tidigt undcrhållsfritt och ger 
möjlighet att "skörda vårt hus". 

DesignTeam:är Elise Grosse 
och Nadia Tolstoy, initiativta
garna till Cocong. <-

i 
/ R / / V tf 
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"Taket är 
gjort av 
Foamglas 
som är till
verka t av 
70 procent 
återvunnet 
glas." 

Vintage 
Harar återvinning den röda tråden. 
Väggarna är uppbyggda av gabioner 
som är tredimensionella boxar av nät, 
tillverkade av starkförzinkad ståltråd 
som man ofta ser som murar längs 
vägar. Dessa fylls med betongrester 
från rivna byggnader. De fyllda box
arna doppas eller sprutas sedan med 
y tterligare ett lager betong för att 
fogas och stagnera. Gabionema kan 
sedan även återvinnas igen. 

Väggarna är gjorda av en sandwich 

konstruktion där mittdelen fylls med 
begagnade kläder, något som i expe
riment visat sig vara lika isolerande 
som mineralull. 

Insidan av väggarna lärksmed 
skivor av återvunnen plast från Smile 
Plastics; skivorna finns i flera vari
anter och utföranden, där dc olika 
plaslresterna, till exempel återvunna 
plastpåsareller återvunna mobilskal, 
ger olika mönster! skivmaterialet. 

Taket är gjort av Foamglas som är 
tillverkat av 70 procent återvunnet 
glas. Det är klätt med ett täckande 

YSL: Yta, 
Styrka, Lätthet 
Smarta och lätta strukturermins-
karmaterialåtgången och skapar 
därigenom effektivitet och minskat 
ekologiskt fotavtryck inom byggin
dustrin. Dessutum skapas helt nya 
dcsignmöjlighctcr. 

Rc board ären pappersbaserad 
sandwich-skiva som är helt åler-
vinningsbar. Materialet klarar ett 
plankrnsstryck på 83 ton per kva
dratmeter samtidigt som vikten är 
endast 2,2 kilo per kvadratmeter i 16 
mm tjocklek. Del kan tryckas och 
skäras med stor precision i digital 
produktionsutrustning. Genom sin 
ccllstruktur har materialet ennatur 
lig isoleringsförmåga som även kan 
förstärkas av nanoskumsisolering. 

lager av lika stora bitar utskurna ur 
bildäck. Golvbeläggning av vitt Envi-
roglas som är tillverkat av 75 procent 
återvunnet glas och porslin. 

Entrépartier och väggar som vet
ter mot innergården byggs av åter
vunna fönsterpartier och dörrar. 

Design Team: Teres Selberg, 
arkitekt och den franska arkitekten 
NathalicGcd. t 

Utställningen pågår fram till den 
16 oktoher (fri entré), menflyllarfrån 
takel till Fkoteketpå våning två den 
2 seplemher. 

Modellen visar en kirigamitek 
nik,det vill säga en kombination 
av att skära och vika, och som är 
besläktad med japansk origami. 
Pådettasätt kan man skapa tredi
mensionella strukturer av platta, 
lätta skivor som i transport är lätta 
att hantera. Dc plattapakcten fälls 
upp på plats och därigenom sparas 
enorma resurser även i montage och 
transport. 

De känsligaste partierna i kon 
struklinnenärförslärkla med 
kolfibcrvävsom är en produkt som 
används i dag för att förstärka ben ni 
liga konst ruklirmer. Kolfiber är lätt 
tunt och starkt. Ett tre millimeter 
epoxylimmat skikt gersammadrag-
hållfasthetsomen iRcentimeler 
stålbalk. 

DeslgnTcam: F.lise Grosse och 
XadiaTulsloy. t 
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Studio 54 
Visarolika användningar försolen 
och ljusets energi. Placeringen äv
en byggnad i förhållande till solens 
bana på himlen är en av de viktigaste 
aspekterna av solcncrgimaximcring. 
Arkitektur kommunicerar visuellt 
med användare och förbipasserande. 
Det är en annan viktig del av den här 
paviljongen vars estelik meddelar 
betraktare dess solfunktioner. 

Paviljongen har tre olika visionära 
energigenerande tekniker.Den första 
består av solceller i glasfasaderna vars 
gavel pekar mot söder. De är ut veck 
ladeavNLABSolar. 

Dcnandra tekniken heter Solar lvy 

och den lämpar sig för användning på 
befintliga hus. Den består av återvin
ningsbara polyctenblad, organiska 
solceller och ett nät av rostfritt stå). 
Om ett blad går sönder kan man lätt 
by la ut dit. Solar lvy kan även använ
das för att styra värmestrålning. ljus 
och utsikt invändigt. 

Den tredje tekniken sitter på pavil 
jongens takplymer. Plymernabestår 
avett intelligent muskelpapper 
som regleras av värme. De viker ner 
sig pä natten när det är kallare och 
blommar upp igen på morgonen när 
temperaturen stiger för att maximera 
orienteringen mot solen. Plymerna är 
sprayade med solceller i nanoblåck. 

DcslgnTcams Elise Grosse och 
Nadia Tolstoy. <•• 

Flow 
Flow visar hur man genom byggna
dens utformning kan ta vara på luftens 
naturliga strömningar och vindens 
energi. Formen på Flow är skap3d för 
att gc ett optimerat vindtiyck under 
det diskfomude taket När det blåser 
roterar turbinvingarna vinkelrätt mot 
vindensriktning. 

Luftströmningen runt paviljongen 
och de krafter som påverkar denna har 
visualiserats i en virtuell vindlunnel 
genom atl simulera vindflöden från 
olika ritningar. På så sätt skapas den 
optimala formen för att nia ximera 
energigenereringen i vindturbinerna 
på sidan av paviljongen. 

Flovvs inneklimat regleras av 
kaminprincipen som bygger på termik. 

Kopparrörels längd ochmatcrial 
egenskaper ger en rörelse i luften. 
Utomhusluften sugs av ett naturligt 
självdragin i småspjäll underhuset 
och upp och ut genom röret. På si vi s 
ventileras paviljongens insida utan en 
motordriven fläkt 

DcslgnTeam:Monse'nArkitek 
ler via Daniel Monsén och Mattias 
Eriksson, e 

"Närdet 
blåser rote-
rarturbin-
vingarna 
vinkelrätt 
motvin
dens rikt
ning." 
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" F. r?" Back to the 
minimera 
energiför
lusten har 
modellen 
tjocka 
väggaroch 
små öpp
ningar." 

Future 
Däck to the Future visarhurman 
kan använda gamla tekniker och 
material pä nya sätt. F.n av modeller
nas väggarar borttagen för att visa 
paviljongen i genomskärning. 

För att minimera energiförlusten 
har modellen tjocka väggaroch små 
öppningar som i medeltida stenhus. 
Ue är uppbyggda med3D-printing-
tcknik.Paviljongens fasad är klädd 

i tjäradelärkspån som haren livs
längd på 50 år eller ännu längre bero 
ende på väderförhållanden. 

Isoleringen i väggarnai är linba 
serad. Innertaket är målat med ler-
färg. Utseendet och karaktären kan 
liknas vid traditionell sia m - e 1 ler 
limfärg,men färgens fyllighet gör 
al I den, för den som önskar, kan ges 
ett intryck av cn putsad yta om den 
borstas ut med grov pensel. 

DesignTeam: Eira Jacobsson och 
Adils Runkvist som går på årskurs 2 
på KTII Arkitektur. 





C O C O N G under Arkitekturveckan 

Hållbar förändrin 
" byggnaden, staden och processen 

Kulturhuset, I september 2011 

PERSONLIG INBJUDAN TILL KONFERENS O C H W O R K S H O P 

Du är en av de specialinbjudna som har möjlighet att delta i en workshop där vi gemensamt diskuterar 
förutsättningarna för ett mer hållbart byggande. 
Detta är en plattform för dig som är beslutsfattare, forskare eller verkar inom byggbranschen för att inspirera 
till innovativa idéer och hållbara lösningar. I samband med Arkitekturveckan och utställningen COCONG-
arkitektur som håller, bjuder Kulturhuset in dig till en dag med en processledd workshop och inspirerande talare 
kring temat Hållbar förändring - byggnaden, staden och processen. Programmet vänder sig till dig som en av 
regionens främsta aktörer inom hållbart byggande. Din kunskap behövs för att skapa ett dynamiskt 
kunskapsutbyte. 

Tid: I september 
Plats: Hörsalen, våning 3 
Konferens: 9.30- 19 
Anmälan: birgitta.sandstrom.lagercrantz@stockholm.se 
(ange namn, yrke, organisation, e-postadress samt önskemål om 
workshopgrupp). 

Sista anmälningsdatum är den 29 augusti kl 10. 

P r o g r a m 

Föreläsningar 09.30 - 12* 

9.30 Moderator Pernilla Glaser hälsar välkommen 

9.40 Dagen invigs av Per Unckel (Landshövding i Stockholms län) 

9.SO Klimatförändringarna idag och hur hållbara bostäder kan 

vara en del av lösningen. 
Martina Kriiger (ansvarig för klimat- och energifrågor i Greenpeace Norden) 

10.10 Vilken är den springande punkten för stärkt samverkan 
mellan politiker, bransch och forskning? Lars Tysklind 
(riksdagsledamot och talesperson i byggfrågor, FP) 

10.30 Vårt gemensamma ansvar och vikten av politiska beslut för 
att få till förändringar. 
Per Bolund (oppositionsborgarråd, MP) 

10.50 Utmaningar och önskemål som möjliggör fler hållbara 
initiativ och lösningar i byggbranschen. Ola Månsson (VD Sveriges 

Byggindustrier) 

Samarbetspartners: Energimyndigheten, Stockholms läns landsting/Regionplanekontoret, KTH Arkitekturskolan, 
Stockholms Arkitektförening, Miljömärkning Sverige, Stockholms stad, White, habibihaus, Sustainable 
Leadership Lab m.fl. 

Konferens 1 september 

9.30 - 12.00 
\̂MIIIIIIIII1lllllilllllllillllllllllllllllllllllll!lllillllHII///A 

| Inspirationsföreläsningar 
= Hållbar för?.ndring: byggnaden, 
= scndcn och processen 

%IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMUIII||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII# 

13.00 -15.30 * 
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll///. 

i Process workshops 
== med inbjudna aktörer; forskare, 
|= beslutsfattare och byggbransch 
= bl a från Albano Rcjilicnt Campus 
p Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden = 

^^^i T111111F11111LIJ11111111111191111M111111M M111 (111E J11111M V 

IS.30 - 17.00 

^su i i i III ii iiittiti II til tim iiitititiii IIHI iiftiti itimit tit nee^ 

| Resultat och lösningar 
g presentation från dagens konferens = 
| Debat t 
j= modererad av Kristofer Lundström- 5 
i SVT och Pernilla Glaser - författare = 
%/IIIHIIIHIIIHIIIIIIIIIIlHIII|IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII»HIIII# 

17.00-18.00 
\̂\UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIII'///. 

I Mingel 

^fllflllllllllBllllltllHI1IIHHI|HtlllllllllinHlllllllfllllÄ# 

10.00 

r ' , 

= Öppen föreläsning 
= nrrangcrad av Stockholms Arkitekt- 5 
= förening med Gideon Boie, BAVO |= 
I och Karin Bradley. KTH 
'%llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

^\\\llllllllllllllllllllllllllillll)llllllllllllllllllllllllllllll'% 



/ /. 10 Vad händer i övriga Europa? Ett konkret exempel från Tyskland.Torsten Markurt (byggbioiog och 

arkitekt, Tyskland) och Elise Grosse (arkitekt och initiativtagare till COCONG) 

Workshop 13 - 15.30 (endast för dig som är personligt inbjuden) 

Hur kan våra byggnader gå från att vara energislukare till att bli energiproducenter? 
Byggnadssektorn står idag för 33 % av Sveriges energiförbrukning**. Att skapa en förändring inom denna sektor 
är därför av största vikt för att minska klimatförändringarna. Det finns idag stora möjligheter att förändra 
byggnaders miljöpåverkan med sektorsövergripande planering och en mer djärvt tillämpad miljöteknik. I Sverige 
har vi alla resurser som behövs för att kunna bli världsledande inom hållbart byggande. Med syfte att lyfta dessa 
frågor bjuder vi in till en workshop som rör hållbart byggande. Här kommer beslutsfattare, forskare och 
verksamma aktörer inom byggbranschen träffas och gemensamt skapa hållbara lösningar. 

Presentation och debatt 15.30- 17.00* 
Resultat från konferensens workshops presenteras och debatteras. 
Moderatorer: Kristofer Lundström, SVT och Pernilla Glaser, författare. 

Mingel 17.00- 18.00* 

Föreläsning på Ekoteket 18.00* 
Arrangerad av Stockholms arkitektförening, med Gideon Boie, grundare av BAVO och Karin Bradley, KTH. 

*Öppet för allmänheten 
** Energimyndigheten 



 

 

  

 

Stockholm 2012-12-29 

Landstingets miljöanslag 
Regionplanekontoret 
Box 4414 
SE-102 69 Stockholm 

Sakredovisning för projekt med finansiering från 
Landstingets Miljöfond 
 

Medelsmottagare 

Björn Frostell, Docent Industriell Ekologi 
KTH, avdelningen för Industriell Ekologi 
Skolan för Energi och Miljöteknik 
Teknikringen 34 
SE-100 44 Stockholm 

Tel arb: 08-790 6137 
Tel mobil: 070-550 6137 
E-post: frostell@kth.se 

 

Projektets titel och besluts nummer 

Kartläggning och analys av hinder och möjligheter för hållbart byggande i 
Stockholmsregionen – Beslutsnummer M 17/2011 LS 1104-0603 

Projektaktiviteter  

Projektet beviljades i april 2011 med målet att genomföras under ca 1 års tid. Ett viktigt 
underliggande mål med projektet var att samla olika centrala aktörer i Stockholmsregionen 
kring en agenda för arbete med hållbart byggande i Stockholmsregionen. En viktig 
förutsättning för projektets genomförande blev därför att få med centrala personer på TMR 
(Tillväxt, Miljö och Regionplanering) i arbetet. Av olika skäl drog denna initiering av projektet 
ut på tiden och projektstarten fick skjutas upp flera gånger. Det huvudsakliga arbetet i 
projektet har sedan genomförts under sommaren och tidiga hösten 2012 med följande 
viktiga delaktiviteter i projektet: 

 Möte mellan representanter för TMR (Fredrik Meurman), Ecoloop och KTH 

 Genomförande av en workshop den 28 augusti 2012 (se Bilaga 1, program för workshop 
den 28 augusti 2012) 

 Utarbetande och inlämning av en gemensam ansökan från KTH, Ecoloop och kommuner i 
Stockholmsregionen till EU-programmet Urban Europé den 3 oktober 2012 (se Bilaga 2, 
projektbeskrivning för ansökan inlämnad till Urban Europe) 



Projektresultat  

Projektets viktigaster resultat är följande: 

 Genomförande av en ½ dags workshop den 28 augusti 2012 med drygt 20 deltagare från 
olika aktörer inom Storstockholmsområdet och där viktiga kontakter knöts mellan 
kommuner, forskare och landstinget. 

 Utarbetande och inlämning av en större forskningsansökan till Urban Europé med titeln 
COCREATE – Urban Living Lab creation and experimenting for sustainable urban 
governance over system scales. Ansökan inlämnades den 3 oktober 2012. 

 

Projekterfarenhet  

En viktig erfarenhet från projektet är att hållbart samhällsbyggande är en utomordentligt 
komplex process med ett mycket stort antal olika aktörer inblandade. Det är därför svårt att 
se hur en hållbar samhällsbyggnadsprocess kan skapas på ett trovärdigt sätt. Samtidigt har 
projektet visat  på värdet av ökade kontakter mellan olika centrala aktörer på 
samhällsbyggnadsområdet och på möjligheterna att skapa intressanta framtidsorienterade 
samhällsbyggnadsprojekt. 

 
Landstingets medverkan  

Landstinget har medverkat på ett centralt plan i och med de löpande kontakter som tagits 
med Fredrik Meurman och hans medverkan i den genomförda workshopen. Landstingets 
medverkan framgår även av att dess logotype finns med på dokument som spridits 
(inbjudan, slutrapport, mm). 

 

Stockholm 2012-12-29 

 

Björn Frostell, projektledare 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sammanfattning av utställningen Tipping point – världens chans på Kulturhuset 
Diarienummer LS 1201-0147 
Projektledare Birgitta Sandström Lagercrantz, tel 08-50831446 
 
Vi räknar med att ca 20 000 personer har sett/besökt utställningen. Förutom ”vanliga” besökare av 
utställningen har alltså utställningen visats vid cirka 50 tillfällen, både för skolklasser, specialgrupper och 
allmänheten. Det betyder att många har tagit del av en fördjupning av utställningen som gett tillfälle till 
frågor, diskussion och förslag på lösningar. Våra besökare har varit allt från barn till internationella forskare 
och vi uppfattar att båda grupperna har uppskattat utställningen. 
Utställningens gestaltning med tre delar, Kontrollrummet, 100% liv och Amfiteatern har fungerat bra. Efter 
en deprimerande titt på nuläget (Kontrollrummet) har besökarna gått vidare till framtida lösningar (100% liv) 
och även haft möjlighet att ta del av andras innovationsförslag och även komma med egna (Amfiteatern). Vi 
har lyckats lansera begrepp som agro forestry, biomemitik, planetary boundaries, ekosystemtjänster mm till 
breda grupper. Majoriteten av besökarna har varit stockholmare (från hela regionen) men vi har också haft 
många utländska besökare och beklagar att de engelska texterna inte var tillgängliga under utställningens 
första halva. 
Vi har också bidragit till en sinnlig och fördjupad förståelse av begreppen eftersom de gestaltats på konkret, 
lekfullt sätt – inte genom skrivna texter. 
Kravet på leverantörer att hitta miljöbästa alternativ har gett positiva resultat. De anser att det fungerat som 
ögonöppnare för dem själva men också naturligtvis fått positiva konsekvenser i nästa led, deras 
underleverantörer. Vi har använt ekologiskt ylletyg (behöver ej brandskyddas),kartong istället för frigolit, 
koksaltlösning istället för flamskyddsmedel, retur på samtliga lådor (materialet) istället för förbränning, led-
belysning istället för konventionell utställningsbelysning, skype som kommunikation istället för fysiska 
möten etc. 
Kopplingen till tävlingen Smart lunch har gett utställningen en ytterligare fördjupning. Vi har där även 
använt oss av avancerad teknik (multi-touchskärm, giraff-robot för Skypeinspelning, TED-filmer, idea-scale-
plattform för idéhantering mm) som har gett stor tillgänglighet att ta del av bidragen och rösta på 
innovationsförslagen. 
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