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En av flera pusselbitar för ett hållbart resande i Eskilstuna
Elbussar är dock bara en del i Eskilstunas övergång till en smart och hållbar 
kollektivtrafik.

– Det händer mycket de kommande åren som gynnar resenärerna. Ett enklare
biljettsystem redan från 1 oktober, fler tågavgångar med start 2017 och vi planerar även
för ett nytt resecentrum, säger Olov Åslund, projektsamordnare på trafikavdelningen.

En första smak av det nya resecentrumet blir cykelgaraget som byggs under hösten. 
Där kommer 60-70 cyklister kunna abonnera på en bekväm, säker och väderskyddad 
cykelparkering.

I Eskilstuna har kommunen inlett en satsning på elbussar i stadstrafiken. Två elbussar 
rullar redan i staden sedan ett år tillbaka. Med ett beslut om att under hösten köpa in 
ytterligare 10 elbussar blir man bland de ledande elbusskommunerna i landet. 

Tysta, komfortabla och miljövänliga elbussar med lång räckvidd är något som passar 
som handen i handsken för en av Sveriges främsta miljökommuner.

– Satsningen på elbussar är ett viktigt steg för att nå våra ambitiösa miljömål. Vi 
har redan nått målet att ha en helt fossilfri stadsbussflotta, nu tar vi nästa steg i 
utvecklingen, säger Anna Bergfors Fall, chef för trafikavdelningen.

De två elbussar som har rullat snart ett år har fungerat över förväntan och varit 
uppskattade av både resenärer och chaufförer. 

Sänkta driftskostnader, men räcker elen?
– En elbuss är något dyrare att köpa in men eftersom driftskostnaderna är 
uppskattningsvis 25 procent lägre räknar vi med att investeringen ska betala av sig 
redan efter ett par år, säger Anna Bergfors Fall.

Många tror att elbussar har en mycket begränsad räckvidd men de elbussar Eskilstuna 
testat har en räckvidd på 20 till 30 mil per dag, vilket är mer än tillräckligt för en dag ute 
i stadstrafiken. 

Eskilstuna väljer den gröna vägen med elbussar 

Runt om i Sveriges kommuner pågår projekt för att bygga in hållbarhet 
i olika verksamheter. Smart Media har pratat med tre kommuner 
som arbetar hårt för att uppnå sina hållbarhetsmål; Malmö satsar på 
helheten, Lekebergs kommun frontar med ett ansvarsfullt nytänkande, 
och Nacka bygger stad och planerar för den kommande tunnelbanan.
TEXT ANNMARIE PALM 

”Allt hänger ihop” 

Högt upp på agendan när det gälle r 
infrastrukturen i Nacka strax utanför 
Stockholm, står den nya satsningen 
på tunnelbana till kommunen. 
Sträckningen ska stå klar år 2025 
och i samband med detta planeras 
även för 13 500 stycken nya bostäder, 
där 30 procent kommer utgöras av 
hyresrätter. 

Det nya bostadsområdet bildar 
Nacka Stad. Enligt Sabina Nilsson, 
som är hållbarhetsstrateg och 
biträdande miljöchef på Nacka 
kommun, kommer bebyggelsen bli 
tät och blandad med fortsatt fokus 
på Nackabornas önskemål om grön-
skande miljöer. De sista av de 13 500 
bostäderna ska vara inflyttningsklara 
år 2030. 

– Det kan låta som att vi har lång 
tid på oss, men i jämförelse med den 
vanliga takten i bostadsbyggandet så 
kommer vi att behöva bygga dubbelt 
så fort, berättar Sabina.

I ambitionerna ingår att Nacka stads 
medborgare inte nödvändigtvis ska 
behöva äga en bil. Alla former av 
handel och serviceinrättningar är 
under planering, och gång- och 
cykelinfrastrukturen ska byggas ut 
och förbättras. 

– Vid de tillfällen som invånarna i
Nacka stad ändå kan behöva tillgång 
till bil ska det finnas smarta alternati v 
som bilpooler och liknande.

I Nacka kommun har man alltid 
hållit valfrihetens flagga högt. De var 
först ut i landet med att införa om-
sorgscheckar där medborgarna själva 
får välja leverantörer. Något som 
flera andra kommuner tagit efter.

– Just detta med valfrihet har 
alltid varit viktigt och kommer 
fortsätta att vara viktigt också i byg-
gandet av en blandad stad för alla. 
Kommunen s värdegrund är: ”För-
troende och respekt för människors 
kunskap och egen förmåga, samt för 
deras vilja att ta ansvar”. 

– Vi litar på att folk vill och kan och 
tror att den inställningen bygger ett bra 
samhälle, säger Sabina Nilsson.

Lekeberg –  
kommunen som vill sticka ut
Lekebergs kommun i Örebro län är 
ett exempel på en liten kommun som 
gärna vill fronta med ett ansvarsfullt 
nytänkande. Kommunen har totalt 
7 609 innevånare (augusti 2016) 
och en befolkningstäthet om 16 
invånare/kvm. 

– Storleken på vår kommun på-
verkar inte våra ambitioner gällande 
vår planering av fortsatt hållbarhet. 

Här ser vi till att bygga in hållbarhet i 
allt vi gör så långt det bara är möjligt, 
konstaterar Mats Turesson, som är 
teknisk chef i Lekeberg.

I strävan att vara en attrakti v 
framtidskommun så utgår 
kommune n från tre hållbarhets-
aspekter; social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet. Mest aktuellt 
är att byta ut kommunens fossil-
drivna fordonsflotta mot elbilar 
och elhybridbilar. Förutom de som 
används av kommunens tekniska 

Sabina Nilsson, hållbarhetsstrateg  
och biträdande miljöchef  
Nacka kommun

 Just detta med valfrihet har alltid 
varit viktigt för Nacka, och kommer 
att fortsätta att vara viktigt också i 
byggandet av en blandad stad för alla

Sabina Nilsson

 Storleken på vår kommun påverkar inte 
våra ambitioner vad det gäller vår planering 
av en fortsatt hållbarhet. Här ser vi till att 
bygga in hållbarhet i allt vi gör

Mats Turesson
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Välkommen till en ung växande kommun, 
mitt i Sveriges hetaste marknadsområde!

Det unika läget i Arlandaregionen och de goda kommunikationerna är några av fördelarna med Knivsta.  
Här finns välbelägen tomtmark för såväl små som stora företag inom kontor, industri, hantverk och handel. 

Fördel 
Knivsta

www.knivsta.se

Flytta ditt företag  
närmare världen!

• Arlanda 7 minuter
• Uppsala  9 minuter

• Stockholm 27 minuter

Sopor suger
TEXT WALDEMAR INGDAHL

Hanteringen av avfall är inte bara 
ett miljöproblem, det innebär även 
en ekonomisk kostnad. 

Envac AB tillverkar automa-
tiska vakuumsystem som suger 
upp soporna och för dem till 
en sopstation genom långa rör 
under gatorna. Soporna kastas i 
ett sopnedkast och i rörsystemets 
slutstation finns en stor fläkt som 
med vakuumsug drar iväg avfallet 
flera gånger om dagen. 

Systemet är gemensamt för alla 
slags avfall som styrs automatiskt 
till rätt sorteringscontainer i en 
terminal. Idén utvecklades i slutet 
av 1950-talet och har sitt ursprung 
i centraldammsugarsystemet på 
Sollefteå sjukhus.

– Sopbilar är tung trafik som 
släpper ut avgaser i bostadsområ-
den och att bygga sopstationer tar 
dyr mark i anspråk, säger Patrick 
Haraldsson, vd för Envacs affärs-
område Norra Europa.

– Vakuumsuget ger också en 
mer hygienisk och säkrare sop-
hantering för avfallspersonalen. 
Systemet är hermetiskt tillslutet så 
en glödbrand får mycket mindre 
syre och självsläcks, fortsätter han.

Investeringskostnaden har varit 
ett hinder. Vakuumsugsystemet tek-
niska livslängd beräknas dock till 30 
år och man tjänar in investeringen 
efter 5 till 10 år på driftskostnader.

System finns bland annat i 
Stockholm, Barcelona, Dubai och 
Seoul.

enhe t så handlar det även om bilar 
som körs av exempelvis personal 
inom hemtjänsten.

Den höga ambitionsnivån till 
trots, det finns en ofrånkomlig utma-
ning, berättar Mats.

– Än så länge finns det inte 
tillräckligt många laddställen och 
med tanke på att vi är en landsorts-
kommun så saknar ofta elbilarna 
tillräckligt med räckvidd.

– Men samtidigt fick vi i år som 
enda kommun i länet nyligen pris för 
att vi satsar på laddinfrastruktur för 
elbilar. Priset delades ut av projektet 
Laddinfra Öst i samband med en 
temadag om elbilar som Region 
Örebro län anordnade.

Vad det gäller fiberutbyggnaden så 
berättar Mats att man följer den natio-
nella digitala agendan om 90 procents 
utbyggnad till år 2020. Prognosen är 
att man förväntas att ha nått en täck-
ning om 50 procent för kommunen 
som helhet under år 2016.

Som varandes landsortskommun så 
anser man för övrigt i Lekeberg att 
det är väsentligt att bevara den lantli-
ga karaktär som präglar kommunen. 
När man bygger nytt så är det viktigt 
att behålla småstadsidyllen. 

– Det betyder också att gång- och 
cykeltrafiken är prioriterad och att vi 
med närheten till jordbruket i största 
utsträckning köper närproducerat, 
avslutar Mats Turesson.

Helhetstänk hos Malmö stad
En av de kommuner i Sverige som 
ligger långt fram i hållbarhetsarbetet 
är Malmö stad. 

– Vi är även framgångsrika ur ett
internationellt perspektiv och funge-
rar lite som en ledstjärna för områden 
i bland annat Japan, Kina, USA och 
Afrika, berättar Marcus Ljungqvist, 
som är miljöstrateg och projektledare 
på Miljöförvaltningen i Malmö.

– Vi har mycket höga ambitioner 
när det gäller exempelvis hållbara 

Mats Turesson,  
teknisk chef i Lekeberg

transporter vilket både kan upplevas 
som en utmaning samtidigt som det 
är väldigt inspirerande.

I planen för Malmö ingår att 
staden som organisation ska vara fos-
silfri till år 2020. Malmöregionen som 
helhet, det vill säga inklusive både 
offentliga och privata aktörer, ska vara 
klimatneutrala med start år 2030.

– Samarbetet med näringslive t 
och den ideella sektorn är helt 
avgörande för att vi ska nå våra mål, 
konstaterar Marcus.

För Malmö stad handlar hållbar-
het om tre delar. Förutom traditio-
nell ekologisk hållbarhet så är den 
ständiga ambitionen att även bygga 
in social och ekonomisk hållbarhet.  
Ett bra exempel är det innovativa 
projektet i Sege Park där man har 
stängt av all tung trafik och istället 
skapat en ”mikroterminal”.

– Vid mikroterminalen lastas allt 
gods från de tunga transporterna 
om till eldrivna lastcyklar och elbilar 

som sedan kör ut varorna till de olika 
verksamheterna i området. I sam-
band med att godset levereras tar vi 
hand om avfallet och kör tillbaka det 
till terminalen där sopbilar hämtar 
upp det.

Enligt Marcus Ljungqvist är 
projektets hållbarhetsvinster stora. 
Bland annat har bullernivåerna i 
området minskat vitalt.

– Detta är högst väsentligt i och 
med att finns flera skolor, förskolor 
och företag i området. Det är ju 
bevisat att inlärningen hos unga 
förbättras och den allmänna trivseln 
ökar på arbetsplatserna när buller-
nivåerna sjunker.

I projektet för Sege Park ingår 
också att erbjuda långtidsarbetslösa 
möjligheten att komma tillbaka 
arbetslivet igen, vilket även gynnar 
staden då man sparar pengar på 
ersättning och inom sjukvården.

– Allt hänger ihop, säger Marcus 
Ljungqvist avslutningsvis.

Aktuellt

Patrick Haraldsson,  
vd Envac Norra Europa

Marcus Ljungqvist,  
miljöstrateg och projektledare 
Miljöförvaltningen Malmö




