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Detta nyhetsbrev skall sprida information om Stadens miljöintentioner inför OS

för att ge underlag till en dialog.

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

ektets miljöinriktning. Detta är den första

Uppstart

Ansvarig utgivare: Michael Arthursson
Tel: 0B-5O 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: 08-616 99 97 resp. 08-616 96 84
Fax: O8-616 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 22 55

Fax: 508 29 994

57 MII.JÖBBSLUT SOM TAGITS I
SAMBAND MED KOMMUNFULLMÅK-
TIGES BDHANDLING AV TNÅCAN OPT

OS I STOCKHOLM 2004.

Principbeslutom Stockholnts ansökan om OS
2004 ( KF 30 ol<tober 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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upp nya lösningar på miljöområdet för en
internationell publik.

3. OS-byn i Hammarby Sjöstad ska bli ett pilot-
projekt för ekologiskt inriktad stadsplanering i
Stockholm.

4. Stockholms OS-planer innebär en satsning på
miljöstyrt byggande. Åven infrastruktur, bi
trafikförsörjning och tekniska försörjnings-
system ska styras och planeras med miljötän-
kande som utgångspunkt.

5. Det är viktigt att presentationen av stadens
ansökan om värdskap och förberedelsearbetet
genomsyras av ett offensivt och seriöst miljö-
arbete.

6. Stockholm ska inte bara minimera miljöska-
dorna utan tvärtom använda OS som ett
instrument för att driva fram ny miljöan-
passad teknik och stadsplanering.

7. Staden ställer sig bakom OS-kommittdns
miljöpolicy med den uttalade ambitionpn att
använda OS som en drivkraft för att utveckla
miljöarbetet vad gäller bl a ekologiskt
byggande, miljöanpassade transporter och
vattenvård. OS-kommittdns miljöpolicy ska
konkretiseras i det fortsatta arbetet.

B. OS-projektet har flyttats från den norra till den
södra delen av staden för att undvika risker
for ingrepp i nationalstadsparken.

9. Det är mycket viktigt att inte utarma de gröna
områden som idag finns i Stockholm.
Speciellt gäller detta med tanke på att Stock-
holms naturprägel är en av de kvaliteter som
OS-ansökan bygger på. Därför ska gälla att
varje kvadratmeter naturmark som skulle
försvinna till följd av OS-satsningen ska
ersättas av lika stor yta nyskapad naturmark.
Nettot får inte minska. Ambitionen ska
tvärtom vara att ett OS ska innebära nettotill-
skott av naturmark.

10. Ett grundläggande krav är återhållsamhet
med parkeringsplatser och att person-
transporter till OS-arrangemanget ska ske
med kollektivtrafik.

11. Ingen bilangöring eller parkering ska ske i
Hammarbyhöjden. Detta innebär att man bör
tillämpa ett särskilt boendeparkeringssystem.
Under OS kan eventuellt gatuavstängningar
erfordras.

12. OS-arrangemanget i sig ska genomföras med
högsta möjliga miljökrav.

13. Officiella OS-transporter bör ske med miljö-
vänliga fordon.

L4. En utbyggnad av snabbspårvägen från
Gullmarsplan till Hammarby sjöstad är
viktigt.

15. För att garantera kvaliteten i OS-satsningens
miljöarbete ska detta årligen utvärderas
genom en fristående miljörevision, utförd av
certifierad miljörevisor och genomförd enligt
god miljörevisionssed. Rapporten ska vara
öppen för granskning.

16. Svenska Naturskyddsföreningen och andra
miljöorganisationer ska ges möjlighet att
medverka i det fortsatta arbetet med OS
miljöprofilering och miljöanpassning.

17. Hela OS-projektet ska fokuseras på en
långsiktigt hållbar utveckling, bl a genom att
påskynda införandet av miljöstyrningssystem
och ny miljöteknik.

18. Stockholms OS-ansökan bör följas upp i det
lokala Agenda 2L-arbetet i staden.

19. Det bör vara ett krav att det intrång som görs i
den gröna kilen kompenseras i området,
exempelvis genom ett tillskapande av ett
grönstråk från det nya bostadsområdet till
Nackareservatet.

20. Hela kedjan i exploateringsprocessen (av OS-
byn), från planering till framtida drift och
förvaltning ska användas för att utveckla nya
lösningar för miljöanpassning av stadsbebyg-
gelse. Syftet är att etablera ett miljöstyrt
byggande som kan utgöra modell för den
fortsatta stadsplaneringen i Stockholm och
andra städer.

T
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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 for en

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

22.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).

Stockholms stads ansökan om vördsknpet för
Olympiska spelen 2004 ( KF 17 juni1996)

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. Arnbitionen 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. All 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.
Även 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.

36. Fördjupade miljökonsekvensbeskrivningar
skall genomföras för detaljplanepliktiga
anläggningar.

37.8n analys ska göras av OS-projektets
inverkan på en hållbar utveckling.
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35. Den nuvarande skjutbanan ( i Kaknäs) läggs

ned och efter OS skall området återställas till
naturmark.

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.



39. Målet är att Hammarby sjöstad så långt som
möjligt skall vara självförsörjande och vara en

del av slutna kretslopp. Energiförbrukningen
skall minimeras och energin skall komma från
förnybara energikällor. Vattenförbrukningen
skall minimeras, avfallet källsorteras och
näringen utnyttjas. Lokalt omhändertagande

av dagvatten skall ske. Byggmaterialen skall
vara förnybara och kunna återanvändas eller
återvinnas och ha minimalt innehåll av miljö-
förstörande ämnen. Åtgången av material
räknat per boende skall minimeras.

40. Konkreta projekt i Hammarby sjöstad kan
vara urinseparerande toaletter, femvåningshus
i förnybart trämaterial, inomhusstationer för
elbussar, bilpooler som minimerar trafiken,
energieffektiva vitvaror och belysningar,
konsumentprojekt, solceller, solpaneler på

hustaken samt miljövärdar och ökad drift och
underhållskompetens hus fastighetsförval-
tarna.

41. Hammarby sjöstad skall ha ett miljövänligt
transportsystem och väl utbyggd kollektivtra-
fik. Målsättningen skall vara att minska
beroendet av bil som transportmedel. I det
fortsatta arbetet skall man överväga åtgärder
som exempelvis bilfria områden, bilpooler,
fördelar för miljöanpassade fordon och parke-
ringsnormer under det normala.

42. Staden, berörda företag och nationella organ
föreslås samverka för forskning, utveckling
och genomförande av ny frontteknik för
ekologiskt byggande i urban miljö.

43. Naturskyddsföreningen och andra miljöorga-
nisationer skall erbjudas ett nära samarbete i
utformningen av Hammarby sjöstad och OS-
byn som spjutspets som hållbar utveckling.

44. Med hjälp av OS kan vi bygga upp och
utveckla svensk kompetens på den viktiga och
snabbt expanderande miljömarknaden, vilket
ökar framtida exportmöjligheter.

45. OS skall bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling av Stockholmsregionen och
därmed etablera Stockholm som miljöförebild
för storstäder världen över.

46. OS-bolaget har föreslagit att miljöorganisatio-
nerna i Sverige skall skapa någon form av

Green Watch för OS 2004. Förhoppningen är
att miljöorganisationerna bl a i denna form
ska bidra till att OS-planerna förbättras ytter-
ligare på miljösidan.

47.Tre nya grönkorridorer planeras, dels på

bägge sidor av Sickla kanal från Nackareser-
vatet till Södermalm, dels från reservatet via
Kolerakyrkogården till Årstaskogen och dels
från Hammarby sjö till Svindersviken.

48. En 2 ha stor park (Lumaparken) anläggs i
Hammarbyhamnen.

49. Nya naturstränder anläggs vid Lugnet.

50. En parkkorridor anläggs längs järnvägsspåren

i Södra Hammarbyhamnen.

51. Parkområdet kring Ekbacken på Sickla Udde
skall utökas.

Lokaliseringav ny OS-arena (KF 1713 1997)

52. Ingreppet från Victoria i Hammarbybacken
minskas med ca L,4 hektar. Schaktmassorna
minskas med 50 7o jämförtmed det ursprung-
liga förslaget.

53. Inga schaktmassor behöver läggas upp i
Hammarbyskogen eller andra delar av
grönområdet.

54. Nackareservatets grönkil in mot Årstaskogen
så att de biologiska spridningsvägarna förbätt-
ras.

55. Grönkorridorerna i strandzonen skall förstär-
kas.

56. Parkmarken i Hammarby sjöstad skall utökas

57.Ett kommunalt naturreservat inrättas för att
säkerställa att Stockholms stads kvarvarande
del av Nacka-Tyrestakilen kring Lilla Sickla
bevaras. Reservatsgränsen föreslås gå i
dalgången strax öster om Hammarby
skidbacke.
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Sydncys ansökningskommittön 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 tjöpol icy fastslo g att

samarbete med diverse samhällsgrupper skullc
hjälpa dem åstadkomma Sydney OS

miljöändarnåI. Dctta poänglcras också i dcras

miljöprogram.

Greenpeace, the Green Games Watch, en

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

böt'an av Sydneys OS-fiirberedelser.
Samarbetet med dcssa miljöorganisationer har
varit väldigt viktigl ftir Sydneys OS
planeringsprocess. Stränga miljöriktlinjer
fastställdcs i Sydncy Olympics 2000 ansökan
1993 genom miljöorganisationernas
medverkande. Mi lj öorganisationers ekolo gi ska

riktlinjer var en viktig del Iör utformningen av
hela OS-fiirslaget. Dessutom spcladc de stor
roll i att Sydney fick OS 2000 eftersom den
lnternationella Olympiska Kommittdn redan då

lagt stor vikt på att Olympiska spelen skall bli
miljövänliga genom att fiirena de principer
som krävs ftir att uppnå ett hållbarr samhälle.

De lokala och nationella miljöorganisationer
insåg tidigl att de kunde Bcnom ett aktivt
deltagande i OS planeringsprocessen fii gehör

fiir sina krav på alternativa transporter.
energikällor, byggmaterial, skyddet av
biologiska mångfalden och ekologiska
rilrrlinjer ftir en hållbar utveckling. 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 utarbetades med

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

anbudsftirfarandenna att sträva efter bästa

möjliga miljölösningar till alla delar av OS
planeringen. Därigenom skapades cn grön
konkurrens och miljöorganimtioner kunde
lägga fram sina f?irslag då anbudsgivama
vände sig till dessa organisationer fiir samråd.

Grccnpcacc Australien kom med ett positivt

Sydneys ansökningskommittds samråd med miljöorganisationer inför OS 2m0'

förslag på hur städcr kan byggas mcd så litc
miljöstörande som möjligt och samarbetadc
med en grupp arkitelter 6r att fä anbudet 6r
att bygga Olympiska-byn. Miljöorganisationer
fick igenom sina krav på altcrnativa
transporter. energikällor, byggmaterial och

s§ddet av den biologiska mångfalden i en

ekologisk anpassad OS-by som kommcr att

drivas cnbart av solcncrgi och där transport
hehovet kommer att minskas eftersom alla OS

deltagande kommer att bo på s:mma 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 eller redan llitt
anbuden på någon enhet av OS

fööeredelserna. Dessa workshops har

fungcrat dels som cn bra katalysator ftir att
samarbeta med ft)retag och dels ftir an fil stora

ftiretag till att samaÖete med små företag och
giort det möjlig fiir smäfiiret^gare att fii stora

ftiretag att ta in sina gröna teknologiska
uppfinningar.

S'amrådet mellan miljoorganisationerna och
Sydnevs ansökningskommittån har, också cftcr
att Sydney fick spelerg len till många positiva
resultat fiir båda parter. För mera information
kontakta:

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

Michacl Bland Greenpeace
Olympic Campaigner
National Office Sydney
4l Holt Strcet
NSW 2010 Australia
Tel +61 221140,66
Fax +61 22L14123

Australien
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