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Detta nyhetsbrev skall sprida information om Stadens mi[iöintentioner inför OS

för att ge underlag till en dialog.

Syftet är även att inbjuda till ett långsiktigt samarbete mellan Staden och mi[iörö-
relsen där gemensamma miljöintressen finns.

ektets miljöinriktning. Detta är den första

Ansvarig utgivare: Michael Arthursson
Tel: 08-50 82 98 77
Fax: 08-50 82 99 94

Miljöfrågorna är centrala i Stockholms arbete för
att få OS 2004.

Kommunfullmäktige har antagit 57 olika beslut
med bäring på miljöfrågor i samband med OS-
frågan. De gäller allt från förstärkning av gröna
samband i nationalstadsparken till miljökrav på

själva OS-arrangemanget.

Nu pågår ett intensivt arbete på många håll med
OS och miljöfrågorna. Arbetet med miljöanpass-
ning av OS-byn i Hammarby Sjöstad är i full
gång. Såväl kommunala förvaltningar, privata
intressenter som själva OS-organisationen är
engagerade.

Detta gäller både det som skall utföras fram till
IOKs beslut den 5 september, och åtgärder och
beslut som ska genomföras på längre sikt.

För att förbättra överblicken och ge underlag för
en konstruktiv dialog, kommer staden under tiden
fram till september att löpande sända ut aktuell
information om dessa frågor. Jag har fått ansvaret
för detta, som ett led i utvecklingen av OS-

Redaktion: lngrid Eriksson och Göran Lundberg
Tel: O8-616 99 97 resp. 08-616 96 84
Fax: 08-616 96 32

Har du saker du vill tillföra? Är det någon som
bör få del av denna information ? Hör i så fall
gärna av dig till mig eller till Göran Lundberg /
Ingrid Eriksson på Miljöförvaltningen.

Gröna hälsningar,

Michael Arthursson

Tel: 508 29 877, mobil 070 - 525 ZZ 55
Fax: 508 29 994

57 MIIJÖBESLUT SOM TAGITS I
SAMBAND MED KOMMUNFULLM,/iK.
TIGES BETIANDLING AV TNÅCNN OU
OS I STOCKHOLM 2004.

Principbeslutom Stockholnts ansökan om OS
2004 ( KF 30 oWober 1995)

1. OS ska användas som en drivkraft för att
utveckla miljöarbetet i Stockholm.

2. Med Stockholm som miljömodell för världens
storstäder kan vi utveckla, förstärka och visa
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21. OS-projektet ska också syfta till att driva fram
ökad kompetens inom svenskt näringsliv och
svensk förvaltning när det gäller långtgående

miljötänkande i allt från planeringsprocess
och tekniska försörjningssystem för en

stadsdel till systemförändringar, tekniska
lösningar och drift av boende- och kontorsfas-
tigheter.

2Z.Projektet ska användas för att marknadsföra
Sverige och Stockholm på miljöområdet.

23.lnga nya anläggningar som gör intrång i
nationalstadsparkens natur skall byggas.

24. Miljöorganisationer som Förbundet för
Ekoparken och Haga-Brunnsvikens vänner
ska ges möjligheter att ge synpunkter på

anläggningar i det fortsatta arbetet. (Alterna-
tiva förslag till lokaliseringar skall också tas

fram).

Stockholnts stads ansökan om värdskapet fi)r
Olympkka spelen 2004 ( KF 17 junil996)

25. De förbättringar på miljöområdet som ingår i
OS-ansökan skall utgöra inriktning för den
fortsatta stadsplaneringen och miljöutveck-
lingen i Stockholm.

26. /Jla anläggningar skall utformas/upprustas
utifrån stränga miljökrav. Nya kunskaper ska
användas för att allra högsta miljöhänsyn
skall kunna tas.

27. Ambitionen är att den nya Olympiastadion
skall bli världens mest miljöanpassade arena,

höga miljökrav ställs och miljöprövning av

anläggningen skall ske. Målen skall vara att
minimera energi- och vattenförbrukning,
lokalt omhändertagande av dagvatten, sunda

och återvinningsbara material till alla delar,
minimera ingrepp och utsläpp av alla de slag.

28. Transporterna under byggprocessen (ang

arenan) skall ske från Hammarby Sjöstads-

sidan.

29. Nl bil- och bussangöring (till arenan) sker

norrifrån via Sickla. Det finns inga bilvägar
till arenan från Hammarbyhöjden.

30. Det är för staden viktigt att nationalstadspar-
kens värden säkerställs. Därför ska man få till
stånd en förbättrad dialog om hur man kan

utveckla parkens miljö- och kulturhistoriska
värden. Detta bör ske i nära samverkan med

milj öorganisationerna.

31. I en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen
finns en rad åtgärder för att förstärka national-

stadsparken som bör genomföras, bl a
förstärkt grönstråk från Lill-Jansskogen till
Kampementsbadet, naturvårdsanpassad
skötselplan av naturreservaten på Norra och

Södra Djurgården och att stärka de gröna

sambanden norr om stadion.

32. I OS-ansökan och MKB-bilagan finns också

åtgärdsförslag för området kring Brunnsviken.
Åven vissa åtgärder som ej har direkt anknyt-

ning till rodd- och kanotarena finansieras av

OS-budgeten.

33. Miljöorgansationerna får status av officiell
remissinstans i alla ärenden som rör national-
stadsparken.

34. Eftersom landsskapsbilden påverkas (av rodd-
och kanotarenan) och Brunnsviken ligger i
nationalstadsparken bör anläggningen endast

uppföras som ett provisorium som tas bort
efter OS.

35. Den nuvarande skjutbanan ( i Kaknäs) läggs

ned och efter OS skall området återställas till
naturmark.

36. Fördjupade miljökonsekvensbeskrivningar
skall genomföras för detaljplanepliktiga
anläggningar.

37. En analys ska göras av OS-projektets
inverkan på en hållbar utveckling.

38. Ett särskilt miljöprogram har tagits fram för
Hammarby sjöstad Det omfattar utöver
bebyggelsens utformning och stadsdelens

tekniklösningar också frågor om behandling

av förorenad mark, rivning av befintliga
byggnader och materialåtervinning, sjörestau-

rering, luft och bullerfrågor, transporter och

byggprocessen.
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Sydncys ansökningskommittcn för OS 2000

eublerade inte bara ett nära samaÖete med de

lokala myndigheterna och det lokala
näringslivet utan också med de lokala och

nationclla miljöorganisationcr. Sydncys

ansökningskomm ittins mi ljöpol i cy fastslo g att

samarbete med diverse samhällsgrupper skulle
hjälpa dem åstadkomma Sydney OS

miljöändamål. Detu poängleras också i dcras

miljöprogram.

Greenpeace, the Green Games Watch, en

sammanslutning som består av ett antal lokala
och nationella miljöorganisationer, och Clean-
up Australia har varit med och deltagit sedan

början av Sydneys OS-ftiöeredclser.
Samarbetet med dessa miljöorganisationer har
varit väldigt viktigt för Sydneys OS
planeringsprocess. Stränga miljöriktlinjer
faststålldcs i Sydncy Olympics 2000 ansökan
1993 genom miljöorganisationernas
medverkande. Miljöorganisationers ekologiska
riktlinjer var en viktig del ftir utformningen av
hela OS-fiirslaget. Dessutom speladc de stor
roll i att Sydney fick OS 2000 eftersom den
Internationella Olympiska Kommitt6n redan då

lagl stor vikt på att Olympiska spelen skall bli
miljövänliga genom att frrena de principer
som krävs ftir att uppnå ett hållhart samhälle.

De lokala och nationella miljöorganisationer
insåg tidigl att de kundc genom ett aktivt
delugande i OS planeringsprocessen fä gehör
fiir sina krav på alternativa transporter.
energikällor, byggmaterial, s§ddet av
biologiska mångfalden och ekologiska
riLtlinjer ftir en hållbar uweckling. Där finns
flera positiva exempel på hur samråd med de

lokala och nationclla miljöorganisationcrna
gav miljöorganisationer möjligheten att
påverka planeringen av Sydney OS 2000 och
gynnade alla involverad i Sydney OS 2000
plancringsproccsscn.

Eftersom olika slags kriterier utaöetades med

involvering av lokala och nationella
miljöorganisationcr blcv utformningcn av
Sydneys OS miljöriktig och satta press på

anbudsförfaranderura att sträva efter bästa

möjliga miljölösningar till alla delar av OS
plancringen. Därigenom skapades cn grön
konkurrens och miljöorganisationer kunde
lägga fram sina ftirslag då anbudsgivama
vände sig till dessa organisationer liir samråd.
Greenpeace Australien kom med ett positivt

Sydneys ansökningskommitt6s samråd med miljÖorganisationer inför OS 2000'

fönlag på hur stiidcr kan byggas mcd så litc
miljöstörande som möjligt och samarbctadc
med en grupp arkitelter Iör an fä anbudet frr
att bygga Otympiska-byn. Miljöorganisationer
fick igcnom sina krav pä altcrnativa
transporter. energikällor, byggmaterial och
s§ddet av den biologiska mångfalden i en

ekologisk anpassad OS-by som kommer att

drivas cnbart av solcncrgi och dår tfirnsport
behovet kommer att minskas eftersom alla OS

deltagande kommer att bo på samma plats'

Både de lokala och nationella
mi lj öorga ni sationerna har arran gerat så kal la de

worlishops om grön teknologi där många av

talarna varit representanter från stora frretag
som antingen givit anbud på ellcr redan Ilitt
anbudcn på någon enhet av OS

ftirberedelserna. Dessa workshops har

fungcrat dels som cn bra katalysator ftir att
samarbeta med fliretag och dels flir atl fil stora

fiiretag till att samaÖete med små företag och
gjort det möjlig[ filr småRiretagare att fi stora

ftiretag att u in sina gröna tcknologiska
uppfinningar.

Samrådet mellan miljoorganisationerna och
Sydneys ansökningskommittön har, också eftcr
att Sydney fick spelen, tett till många positiva
resultat Rir båda parter. För mera information
kontakta:

Peggy James - Ordförande och Samordnare ftir
Green Games Watch
PO Box 62 Bondi Junction
NSW 2022 Australia
Tel +61 293861555
Fax +61 293861544

Michacl Bland Greenpeace

Olympic Campaigner
National Oftice Sydney
4l Holt Strcet
NSW 2010 Australia
1gl +61 221140,66
Fax +61 22114L23

Australien
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