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Sammanfattning  
KTH, Skolan för teknik och hälsa, har tillsammans med Haninge kommun inlett ett samarbete om ökad 
kunskapsöverföring i frågor som rör hållbara samhällen. Fokus ligger på den påverkan vår livsstil har i 
ett  globalt perspektiv. Projektets  syfte  är  att  tydliggöra och  kommunicera  arbetet med hållbarhets‐
frågor  till  boende  i  Haninge  kommun  och  i  den  kringliggande  regionen  i  enlighet  med  Haninge 
kommuns miljöpolicy  som  betonar  vikten  av  att  ta  hänsyn  till miljökonsekvenser  vid  planering  och 
beslut  samt  att  i  dialog  med  företag  och  omgivande  samhälle  informera  och  inspirera  till  ett 
miljömässigt ansvarsfullt handlande. I kommunens klimatstrategi lyfts vidare ett aktivt samarbete med 
KTH fram som en del av en högskole‐ och näringslivssamverkan för att inspirera till insatser i enlighet 
med målsättningen  i  ”Uthållig kommun” och  säkerställa kompetensförsörjningen  inom näringslivet  i 
Haninge. 

Denna  rapport  presenterar  ett  förslag  till  verksamhet  –  ett  miljöinformationscentrum  ‐  där  KTH 
tillsammans med Haninge kommun ges möjlighet att studera hur man kan minska konsumtionen och 
öka andelen närproducerat för ett hållbart samhälle och hur detta på bästa sätt kan kommuniceras till 
allmänheten.  För  att  synas  i  dagens  ’aktivitets‐  och  mediebrus’  krävs  dock  att  det  budskap  som 
kommuniceras  kopplas  samman med  någon  form  av  underhållande  aktivitet.  Rapportens  syfte  är 
därför  att  övergripande  beskriva  hur  odling  av  kaffe  och  andra  nyttoväxter  i  kretsloppsanpassade 
växthus  kan  fungera  som  en  inkörsport  för  att  kommunicera miljöfrågor  till  kommuninvånare  och 
övriga. 

I  rapporten  beskrivs  översiktligt  syftet  med  det  planerade  projektet.  En  placering  av 
miljöinformationscentrum i området kring Fors reningsverk och Berga naturbruksgymnasium förordas. 
Området bedöms vara lämpligt av flera skäl bl.a. då det där finns tillgång till spillvärme, mark, vatten, 
naturgödsel och  slam. Till  Fors/Berga är  kommunikationerna goda och det  finns också möjlighet  till 
parkering.  Vidare  finns  möjlighet  att  erbjuda  praktikplatser  för  elever.  Vid  en  lokalisering  av 
miljöinformationscentrum  till  Fors/Berga  skulle  området  tillsammans  med  Berga 
Naturbruksgymnasium ha en gemensam attraktionskraft och  locka  till besök av både  skolungdomar 
och äldre. Anläggningarna kan också kompletteras med Bondens marknad där lokala bönder kan sälja 
närproducerat. En lokalisering vid Fors/Berga innebär också en närhet till befintliga konferenslokaler. 

Även  andra  lokaliseringar  har  diskuterats.  Dessa  har  dock  inte  ansetts  uppfylla  de  kriterier  som 
specificerats,  framförallt möjligheterna  till  spillvärme  som  är  en  viktig  förutsättning  för  att  kunna 
uppföra kretsloppsanpassade växthus.  
 
De  scenarier med  lägst  krav  på  investeringskostnad  är  de  fall  där  den  befintliga  rötgaskammaren 
används  i  Fors  avloppsreningsverk  eller  där  en  ny  mindre  biogasanläggning  byggs  i  Berga.  Dessa 
alternativ antas uppgå  till mellan 10‐15 Mkr  i  investeringskostnad. Det bör dock påpekas att  tills ett 
beslut  om  den  framtida  verksamheten  vid  Fors  avloppsreningsverk  är  fattat  är  framtiden  för  Fors 
osäker  och  därmed  också möjligheterna  att  på  sikt  tillvarata  spillvärme  från  anläggningen.  Det  är 
viktigt  för  trovärdigheten  i  anläggningen,  och  för  de  aktiviteter  som  kommer  att  bedrivas,  att 
verksamheten  är  kretsloppsanpassad.  En  sådan  anpassning  kan  dock  medföra  att  kostnaderna  i 
investeringsfasen  blir  högre  än  vad  de  skulle  ha  blivit  i  ”normalfallet”.  De  högre 
investeringskostnaderna innebär dock att driftskostnaderna blir avsevärt lägre.   
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Summary 
KTH,  School  for  Technology  and  Health,  has  together  with  the  municipality  of  Haninge  initiated 
cooperation on awareness‐raising activities on sustainable development.  

This report presents a first proposal on an Environmental Centre which can be utilized by KTH and the 
municipality of Haninge for research purposes on the possibilities to  influence the citizens towards a 
reduced consumption of goods and an increased production of local crops. The aim with the report is 
to present a brief investigation on how cultivation of coffee and other useful plants can be produced in 
environmentally sustainable greenhouses. The activities will serve as a gateway for communication of 
environmental issues towards citizens of Haninge and others.   

 In  the  report,  issues  such  as  possible  locations  of  the  Environmental  Centre,  infrastructure,  and 
organisation  is briefly discussed and analysed.   The area surrounding  the sewage  treatment plant of 
Fors, and the agricultural secondary school of Berga,  is recommended, due to  its suitability mainly as 
an area with a potential for waste heat. The area also has a potential as an area of future attraction, in 
combination with activities planned for at Berga. Such activities  include possibilities for  local farmers 
and craftsmen to sell their products – Bondens marknad. The activities anticipated will suit both youth 
and grown‐ups. 

Different  scenarios  have  been  studied, where  the  scenarios where  the  present  digester  in  Fors  is 
utilised,  or  where  a  new  digester  is  built  in  Berga,  appears  to  be  those  with  lowest  demand  of 
investment, approximately 10‐15 MSEK. However, it needs to be said, that the plant in Fors is old and 
awaiting a decision of rehabilitation or closing‐down. This will affect the  future possibilities of waste 
heat utilisation in the proposed area.  
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1 Inledning 
KTH, Skolan för teknik och hälsa, har tillsammans med Haninge kommun inlett ett samarbete om ökad 
kunskapsöverföring i frågor som rör hållbara samhällen. Fokus ligger på den påverkan vår livsstil har i 
ett  globalt  perspektiv.  Detta  kan  uttryckas  som  de  fotavtryck  kommunens  invånare  gör  i  världen; 
vattenfotavtryck, koldioxidfotavtryck och ekologiskt fotavtryck. Exempel på frågeställningar är: 

• Hur påverkas vattenresurserna av våra konsumtionsmönster?  
• Hur stor del av de globala koldioxidutsläppen står vi för?  
• Hur påverkar resursanvändningen ekosystem?  

 

I fotavtrycken räknas såväl den direkta som indirekta konsumtionen. En stor del av våra avtryck sker på 
platser utanför Sverige och det är därför extra viktigt att på ett illustrativt sätt försöka förmedla denna 
information  till kommuninvånarna och andra  för att på  så  sätt öka den globala medvetenheten och 
långsiktigt minska den globala påverkan som vår konsumtion utgör.  

Denna rapport presenterar en utredning med syfte att övergripande beskriva hur odling av kaffe och 
andra nyttoväxter i kretsloppsanpassade växthus kan fungera som en inkörsport för att kommunicera 
miljöfrågor till kommuninvånare och övriga. I rapporten beskrivs översiktligt syfte med det planerade 
projektet, möjliga lokaliseringar, infrastruktur, kostnader för infrastruktur, etc.   

För  informationsinsamling  och  diskussion  av  möjliga  alternativ  till  placering  av 
miljöinformationscentrum  har  möten  med  personal  vid  Fors  avloppsreningsverk  och  Berga 
Naturbruksgymnasium  hållits.  Vidare  har  studiebesök  genomförts  vid  Tiits  Handelsträdgård  i  Stav, 
tillsammans med representanter från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta. Studiebesök har också 
genomförts  vid  Botaniska  institutionen  vid  Stockholms  Universitet,  Edvard  Anderssons  växthus  i 
Bergianska Trädgården  samt Fjärilshuset  i Hagaparken. På mötena  samt vid  studiebesöken har även 
Haninge kommun varit representerad. 

Utredningen är beställd av Rune Andersson vid Haninge kommun och har genomförts under  januari‐
februari 2011, av Eva‐Lotta Thunqvist samt Liza Ilskog, vid Skolan för Teknik och Hälsa, KTH.  



Odla lokalt – påverka globalt     2011‐03‐24 

 

9 

 

2 Syfte    
Projektets syfte är att tydliggöra och kommunicera arbetet med hållbarhetsfrågor till boende i Haninge 
kommun och  i den kringliggande regionen. Verksamheten kan ses som ett  laboratorium där KTH kan 
studera hur man kan minska konsumtionen och öka andelen närproducerat för ett hållbart samhälle 
och hur det på bästa sätt kan kommuniceras  till allmänheten. För att synas  i dagens  ’aktivitets‐ och 
mediabrus’  krävs  dock  att  det  budskap  som  kommuniceras  kopplas  samman med  någon  form  av 
underhållande aktivitet. Visionen för projektet har därför formulerats enligt följande; 

I Haninge  kommun  finns  ett miljöinformationscentrum  där  regionens  strategi  för  hållbar  utveckling 
kommuniceras.  I  kretsloppsanpassade  växthus  odlas  kaffe  och  andra  nyttoväxter  för  demonstration 
och  förädling. Användning och konsumtion kopplas samman på ett sätt som är tydligt,  lättillgängligt 
och intressant för alla – små som stora. Forskning ingår som en integrerad del av verksamheten. 

Syftet  med  miljöinformationscentrum  är  med  andra  ord  att  skapa  ett  slags  ’interaktivt 
miljöinformationscentrum’ där kommunen;  

 kan kommunicera hållbarhetsfrågor med besökare, till exempels hur vår konsumtion påverkar 
resursuttag i andra länder och hur ett mer hållbart samhälle kan organiseras 

 kan  visa  hur  växthus  kan  konstrueras  så  energieffektivt  som  möjligt  med  hjälp  av 
styrutrustning, energivävar, etc. 

 kan få avsättning av biogas, spillvärme och slam 

 presenterar kretsloppsperspektiv  

 tillvaratar den historiska traditionen av växthusodling 

 marknadsför miljöaktiviteter i ekokommunen Haninge 

 ges  möjlighet  till  utökat  samarbete  med  gymnasieskolor  (Berga  Naturbruksgymnasium, 
Fredrika  Bremergymnasiet)  och  universitet  (KTH)  i  form  av  praktikplatser,  masters  och 
doktorander mm 

 kan  ge  möjlighet  till  arbetsträning  för  personer  som  riskerar  att  hamna  utanför  den 
traditionella arbetsmarknaden  

 kan minska vår globala miljöpåverkan  

På sikt kan liknande koncept etableras runt om i Mälardalen, inte minst på skärgårdsöarna. 
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3 Bakgrund 
Haninge kommuns miljöpolicy betonar vikten av att ta hänsyn till miljökonsekvenser vid planering och 
beslut som påverkar mark, vatten,  luft och  förbrukningen av ändliga  resurser, samt att  i dialog med 
företag och omgivande samhälle  informera och  inspirera  till ett miljömässigt ansvarsfullt handlande. 
Haninge  kommun  är medlem  i  Sveriges  ekokommuner.  Två  av  de  villkor  som  ska  genomsyra  alla 
kommunala beslut  i en ekokommun är att  inte  ta ur  jordskorpan  i  för hög  takt och skapa en  rättvis 
fördelning av jordens resurser.  

I Haninge kommuns klimatstrategi beskrivs flera åtgärder som syftar till att involvera kommuninvånare 
i  arbetet.  För  att  bli  lyckosam  med  satsningar  inom  klimatområdet  betonas  vikten  av  att  ha  en 
fungerande  kommunikation med medborgarna.  I  klimatstrategin  anges  vidare  ett  aktivt  samarbete 
med KTH som en del av en högskole‐ och näringslivssamverkan för att  inspirera till  insatser  i enlighet 
med målsättningen  i  ”Uthållig kommun” och  säkerställa kompetensförsörjningen  inom näringslivet  i 
Haninge. 

Vid Centrum  för Hälsa och Byggande  (CHB) på Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH bedrivs forskning 
bl.a.  inom frågor som rör hållbar utveckling av samhällen. Forskning kring dessa frågor får allt större 
betydelse  och  intresset  ökar  kraftigt  bland  såväl  forskare  runt  om  i  världen  som  hos  allmänheten. 
Mängden artiklar om miljöpåverkan som skrivs är stor men mycket lite når ut till allmänheten. KTH har 
ett  uttalat  ansvar  att  samverka med  andra  samhällsaktörer  för  att  nå  ut med  information  om  den 
forskning som bedrivs.     

En viktig del av pågående  forskning vid CHB är utvecklingen av ”water  footprint”. Under de senaste 
åren  har  begreppet  etablerats  som  en  term  för  den  volymen  vatten  som  används  under  de  olika 
stegen  för  att  ta  fram  en  produkt  eller  tjänst  och  detta  vattens  ursprung.  Begreppet  kan  också 
användas  för  vattenförbrukningen  i  ett  projekt  eller  en  organisation.  Sverige  importerar  ungefär 
hälften  av  det  vatten  som  vi  förbrukar  på  detta  sätt  ofta  från  länder  med  en  helt  annan 
sötvattenssituation. 

 

3.1 Varför fokusera på kaffe? 
Kaffe är den enskilda vara som står för den största importen av virtuellt vatten1 till Sverige. Efter olja är 
kaffe den  internationella handelsvara  som omsätter mest pengar. Kaffe odlas på 10 miljoner hektar 
mark i ett 50‐tal olika länder. Svenskarna är världens näst största kaffekonsumenter räknat per capita. 
Vi dricker 3,4 koppar per dag i genomsnitt och köper drygt 9 kg per person och år.  

Kaffe är vidare  tillsammans med bananer ett av de allra mest besprutade  livsmedlen. Mycket giftiga 
bekämpningsmedel,  många  sedan  länge  förbjudna  i  Sverige,  som  paraquat  och  lindan  används. 
Jordarna utarmas av storskalig och ensidig kaffeodling och vattendrag förstörs av avfall och utsläpp av 
bekämpningsmedel från odlingarna.  

                                                            
1 Virtuellt vatten är ett begrepp som visar hur mycket vatten som har använts för att skapa en vara eller en tjänst 
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När kaffefrukten har plockats avlägsnas fruktköttet och hinnorna runt bönorna och kaffebönan torkas. 
Antingen  torkas  hela  frukten  på  naturlig  väg  i  solen,  varefter  det  torra  fruktköttet  och  hinnorna 
avlägsnas  mekaniskt.  Detta  är  den  mer  resurssnåla  metoden  som  används  för  det  mesta  av 
robustakaffet. Denna  så  kallade  torra metod  anses  dock  ge  en  kraftigare  och mer  ojämn  smak  på 
bönorna. Med den våta metoden avlägsnas först fruktköttet med en skalmaskin. Bönorna läggs sedan i 
en vattenlösning för att jäsa och torkas bönorna innan hinnorna avlägsnas. Den våta metoden används 
för det mesta av arabicakaffet. Efter torkning rensas och sorteras bönorna innan de paketeras i säckar 
och transporteras vidare för försäljning. Man beräknar att 2 250 fartyg är sysselsatta på heltid med att 
transportera kaffe över världshaven (Svenska Naturskyddsföreningen, 2006).  

Kaffe  kan  odlas  som  skuggkaffe  vilket  innebär  att  kaffeplantorna  placeras  bland  andra  träd  som 
skyddar plantan mot  sol och ger den ett bättre mikroklimat. Metoden ger en  jämnare mognad och 
innebär också mindre utarmning av  jorden än en  s.k. monokultur av  solkaffe. Skogar  i områden där 
kaffe odlas hotas ofta av behovet av bränsle  för  torkning av bönorna eftersom många producenter, 
särskilt de större, använder maskiner för att torka kaffet. Förlust av skog och skogsliknande biotoper 
blir även  resultatet när  skuggkaffeodlingar konverteras  till  solkaffeplantager. Förlusten av växtlighet 
som  täcker marken – ofta  förvärrat genom användningen av kemiska ogräsmedel –  lämnar  jordarna 
oskyddade för de häftiga tropiska regnen. Effekten blir att jorden rinner bort och markens långsiktiga 
produktionsförmåga utarmas. Eftersom kaffefruktens  skal och  fruktkött utgör mer än 80 procent av 
fruktens  vikt,  ger  varje  ton  bönor  upphov  till  4‐5  ton  organiskt  avfall  som,  beroende  på  hur  det 
hanteras, kan orsaka problem, som till exempel övergödning och syrebrist.  

De miljöproblem som kaffeodlingen orsakar utgör i många fall även allvarliga arbetsmiljöproblem. Det 
gäller särskilt den omfattande användningen av bekämpningsmedel, som utgör en betydande hälsorisk 
för  och  odlare  och  anställda.  Kaffeproduktionen  är  också  i  övrigt  starkt  förknippad  med  dåliga 
arbetsförhållanden och sociala villkor. Uppgifter om omfattningen av de skador bekämpningsmedlen 
orsakar  är  både  ofullständiga  och  osäkra.  Stora  skador  drabbar  de  människor  som  besprutar 
odlingarna, ofta utan någon som helst skyddsutrustning. Lönenivåerna för anställda är oskäligt låga och 
många  kaffeplockare  står  fortfarande  utanför  socialförsäkringssystemet.  Värst  drabbade  är  ofta  de 
kvinnliga kaffearbetarna. 

Trots att dessa resultat publicerats  i artiklar och rapporter har  inte svenskarnas konsumtion av kaffe 
minskat. Andelen KRAV och Rättvisemärkt kaffe utgör endast några få procent av allt kaffe som säljs i 
Sverige.  På  senare  år  har  dock  den  stora matlagningstrenden  lett  till  större  fokus  på  råvaror  som 
produceras på ett mer hållbart sätt. Reportage och böcker om innehållet i det vi äter har ökat intresset 
för hur det vi äter produceras. Det talar för att det torde finnas ett stort intresse för hållbar odling och 
förädling av kaffe och andra kulturväxter i Sverige.  
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4 Förutsättningar för etablering av ett 
miljöinformationscentrum  

I  avsnittet  nedan  ges  en  övergripande  beskrivning  av  olika  förutsättningar  för  en  etablering  av  ett 
miljöinformationscentrum.  

4.1 Lokalisering  
En viktig del  i etableringen av ett miljöinformationscentrum är att finna en  lämplig  lokalisering.  Inom 
ramen  för  denna  utredning  har  framförallt  området  kring  Fors  reningsverk  och  Berga 
naturbruksgymnasium studerats. Området är lämpligt av flera skäl;  

• Goda kommunikationer (läget vid avfart från väg 73 samt buss från pendeltåg i Västerhaninge) 
• Tillgång  till  spillenergi  från  Fors  avloppsreningsverk  i  form  av  spillvattenvärme  och 

biogas/rötgas 
• Tillgång till vatten för bevattning från Fors 
• Energipotential i Berga i form av gödsel, matavfall och avloppsslam 
• Tillgång till naturgödsel från Berga och slam från Fors avloppsreningsverk 
• Mark som kan arrenderas från Berga Naturbruksgymnasium  
• Utrymme för att anlägga parkeringar, tillfartsvägar etc. 
• Tillsammans med Berga Naturbruksgymnasium och en  lokalisering av bondens marknad kan 

området utgöra ett område med stor attraktionskraft för både små och stora med intresse för 
djur och matkultur, odling och förädling 

• Tillgång till möteslokaler för konferenser, seminarier och kurser etc. på Berga 
• Möjlighet till praktik för Bergas elever 

 
Även  andra  lokaliseringar  har  diskuterats.  Dessa  har  dock  inte  ansetts  uppfylla  de  kriterier  som 
specificerats ovan, framförallt möjligheterna till spillvärme som är en viktig förutsättning för att kunna 
uppföra kretsloppsanpassade växthus.  
 

4.2 Målgrupp 
Aktiviteterna vid miljöinformationscentrum är  framförallt avsedda  för  invånare på Södertörn. Främst 
är det viktigt att skolungdomar ges möjlighet till studiebesök etc. vid miljöinformationscentrum. Det är 
dock  viktigt  att  barnen  ska  kunna  ta  med  sig  sina  övriga  familjemedlemmar  på  besök  till 
miljöinformationscentrum  under  t.ex.  helger  och  lovdagar.  Vidare  kan  en  placering  i  anslutning  till 
allmänna kommunikationsmedel och vägar avsevärt öka möjligheten att även få besökare från andra 
kommuner  i  storstockholmsområdet  där  ungefär  en  fjärdedel  av  Sveriges  befolkning  bor.  Från 
pendeltåg  i Västerhaninge går buss till området och den nya motorvägen till Nynäshamn  innebär att 
trafiken på väg 73  förbi Fors/Berga har ökat ytterligare och därmed antalet potentiella besökare. På 
väg  73  vid  Fors/Berga  passerar  i  genomsnitt  ca  20  000  fordon  per  dygn.  Lokaliseringen  nära  Fors 
trafikplats skulle möjliggöra för personer som passerar att enkelt ta sig till miljöinformationscentrum. 

Vid  en  studie  av  andra  platser  med  delvis  liknande  aktiviteter  som  det  planerade 
miljöinformationscentrum kan en grov uppskattning av antalen besökare göras. Till exempel. bedrivs 
odling  av  tropiska  växter  vid  Edvard  Anderssons  växthus  i  Bergianska  trädgården.  Växthuset  hade 
24200  besökare  enligt  årsrapporten  för  2009.  Fjärilshuset  vid  Haga  är  ett  annat  besöksmål  som 
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bedriver liknande verksamhet på kommersiell basis. Antal besökare vid Fjärilshuset uppges enligt dem 
som driver verksamheten vara ca 150 000 per år (Oliviusson, personlig kommunikation). Då dessa två 
anläggningar  ligger på nära avstånd  från Stockholms  innerstad kan det dock antas att dessa drar ett 
större  antal  besökare  än  vad miljöinformationscentrum  skulle  kunna  göra.  En  annan  plats  som  har 
delvis liknande verksamhet är Siggesta Gård. Dock saknas uppgift om antal besökare per år.  

4.3 Marktillgänglighet/lokalisering  

4.3.1 Lokalisering Fors 
Fors avloppsreningsverk ligger ca en kilometer från gamla väg 73, nära trafikplats Fors vid nya väg 73. 
Avståndet  till  Västerhaninge  centrum  som  nås  med  pendeltåg  är  ca  tre  kilometer.  Fastigheten 
Västerhaninge‐Berga  7:8  som  är  den  fastighet  som  är  lämplig  för  lokalisering  ägs  av  Landstinget. 
Förvaltaren Ingvar Andersson på Locum har deltagit i informationsmöten på Berga.  

4.3.2 Lokalisering Berga 
Berga naturbruksgymnasium är beläget cirka 1,5 km sydost om Fors. Vid skolan bedrivs olika former av 
verksamhet, där den största för närvarande är gymnasieutbildning med hästinriktning. Vid skolan finns 
långtgående planer för anläggning av ett nytt stall för lösdrift av mjölkkor. Det nya stallet planeras att 
tas  i drift under år 2012 och kommer även att  inrymma en del med plats  för besökare. Den gamla 
ladugården  ska  rivas  och  där  kommer  utrymme  för  uppförande  av  en  ny  byggnad  att  finnas. 
Fastigheten är samma som ovan (Västerhaninge‐Berga 7:8) som förvaltas av Locum.  

4.4 Spillvärmepotential  

4.4.1 Lokalisering Fors 
Vid  verksamheten  i  Fors  avloppsreningsverk  produceras  i  dag  rötgas  från  rötning  av  slam. 
Uppskattningsvis  produceras mellan  110 000  –  200 000 m3  gas. Under  vinterhalvåret  utnyttjas  den 
större  delen  av  gasen  för  uppvärmning  av  slam  samt  för  uppvärmning  av  byggnader  vid 
avloppsreningsverket. Överskottet av  rötgas  facklas bort det vill säga  förbränns och kommer  inte  till 
nytta. Det är  i dagsläget mycket osäkert vilka mängder av gas som produceras vid Fors och storleken 
på överskottet.  

Utöver energi i form av rötgas genereras cirka 5 000 m3 renat avloppsvatten per dygn som släpps ut en 
mindre å  som mynnar  i Vitsån. Vattnet håller en  temperatur på 7‐17 grader och kan utnyttjas  som 
värmekälla i en värmepump om en sådan fanns.  

Avloppsreningsverket  i  Fors  togs  i  drift  1965  och  hanterar  idag  avloppsvatten  från  drygt  14 000 
personer. Anläggningen är dimensionerad för 20 000 s.k. pe (personekvivalenter). År 2009 gjordes en 
förstudie (Fors reningsverk, förstudie 2009), som konstaterade att verket är  i stort behov av översyn 
med  ombyggnad/tillbyggnad  för  att  klara  framtida  belastningsökning  och  krav  på  rening.  Även 
rötkammaren är  i behov av översyn och den fungerar  i dagsläget  inte tillfredställande.  Isoleringen är 
bristfällig  och  rökgalleriet  är  korroderat.  I  dagsläget  är  det  därför  endast  det  försedimenterade 
slammet som rötas. En bedömning är därför att det i en ny rötgaskammare alternativt i en upprustad 
version  av  den  befintliga  rötgaskammaren  finns möjlighet  att  utnyttja  ett  större  slamunderlag  och 
därmed erhålla en ökad produktion av rötgas. 
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Den rötgas som produceras vid Fors kan också utnyttjas för elproduktion. Med producerad el erhålls 
möjlighet  att  sälja  elcertifikat.  Även möjligheten  att  uppgradera  rötgasen  till  fordonsbränsle  finns. 
Enligt den förstudie som gjorts (Fors reningsverk, förstudie 2009) bedöms en sådan uppgradering som 
”mycket kostsam”. 

4.4.2 Lokalisering Berga  
Vid Berga genereras gödsel från djurhållningen, avfall från restaurangverksamheten, samt avloppsslam 
från  cirka 200 pe  som  skulle  kunna  användas  för produktion  av  rötgas.  Ingen  anläggning  för  sådan 
produktion finns för närvarande.  

Vid  Berga  finns  idag  ett  minde  närvärmenät  som  försörjer  området  med  värme  från  en 
biobränslepanna. Vidare finns en oljepanna som utnyttjas för spetslast. Distributionsnät och pannor är 
från 1990‐talet.  
 

4.5 Infrastruktur  
Olika  former av  infrastruktur kommer att krävas  för att ett miljöinformationscentrum  i kombination 
med ett växthus  ska kunna  realiseras. Bl.a. krävs omfattande  infrastruktur  för distribution av energi 
och omvandling till värme (och el). Vidare krävs ledningar för vatten, lämplig väg för transport till och 
från anläggningen, parkeringsplatser etc.  

4.5.1 Lokalisering Fors 
Vid Fors  finns möjlighet att anlägga parkeringsplatser  för besökare. Vägen  till Fors kan dock behöva 
förstärkas för att klara den ökade trafikmängd till följd av etablering av miljöinformationscentrum med 
växthus. Det är möjligt att ansluta till vatten‐ och avloppsnätet, huvudledningar går till och från Fors 
avloppsreningsverk.  Möjligheten  att  bevattna  odlingar  med  renat  avloppsvatten  eller  vatten  från 
Vitsån bör utredas vidare. 

4.5.2 Lokalisering Berga  
Vid  Berga  finns  tillgång  till  parkeringsplatser  för  besökare.  Vägen  till  Berga  är  av  tillräckligt  hög 
standard  för  att  klara  en  trafikökning. Berga har  en  enskild brunn  som har  kapacitetsproblem med 
tanke på den mängd vatten som åtgår dagligen för att förse djur och människor med vatten. Vid Berga 
passerar  dricksvattenledningen  till Årsta Havsbad  och  en  anslutning  till  denna  är  redan  i  dagsläget 
möjlig. 

4.5.3 Infrastruktur för energiförsörjning  
För att kunna tillgodogöra energi från spillvärmekällorna  i avloppsreningsverket kommer omfattande 
investeringar att krävas utöver den befintliga infrastruktur som finns på respektive plats idag.  

Energianvändningen  i växthus utgör en stor del av driftkostnaden ur såväl ett ekonomiskt perspektiv 
som ur ett hållbarhetsperspektiv. En viktig del  i valet av  lokalisering kommer därför ur möjligheterna 
att  tillvarata  spillvärme  för  energiförsörjning  av  den  planerade  anläggningen.  Då 
investeringskostnaderna för energianläggningar är höga, är det viktigt att flera olika alternativ belyses. 
Vidare beror val av lokalisering och form av energianvändning på om det kommer att vara en fortsatt 
drift av avloppsreningsverket vid Fors.  

Nedan ges en översiktlig redovisning av möjliga scenarier; 
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Scenario Energiförsörjning och investeringar 

Fortsatt drift av befintlig rötkammare i Fors: 

1. Överskott av rötgas levereras 
till växthuset.  

 

Distributionsform: gasledningar 

 

Lokalisering: Fors eller Berga 

Detta scenario är det alternativ som ger upphov till lägst 
investeringsbehov. För förbränning av rötgasen krävs installation av en ny 
panna vid växthuset samt distributionsledningar mellan Fors och 
växthuset. Då det är stora osäkerheter om hur mycket gas som det finns 
överskott av är det sannolikt att spetslastvärme/tillskottsvärme måste 
finnas. 

   I det fall hållbarhetscentret placeras vid Berga är det sannolikt att 
kostnaden för att dra ledningar under väg 73 kan bli hög. Möjligheten att 
placera ledningarna hängandes i bron över väg 73 bör undersökas. 

2. All gas förbränns i Fors och 
överskott av värme levereras till 
växthuset. 

 

Distributionsform: ledningar för 
varmvatten 

 

Lokalisering: Fors eller Berga 

I detta alternativ förbränns all gas i den befintliga pannan Fors och värme 
levereras till växthuset. Investeringskostnader utgörs av investeringar för 
närvärmeledningar samt för värmeväxlare. Sannolikt kommer också en 
mindre panna komma att krävas i växthuset för produktion av 
tillskottsvärme, alt. kan befintlig spetslastpanna i Berga utnyttjas om 
växthuset placeras där. 

   Precis som i fallet ovan saknas uppgift om gasöverskott. Inga mätningar 
sker i dagsläget och det är därför svårt att uppskatta hur mycket värme 
som kan produceras. I det fall växthuset placeras vid Berga är det 
sannolikt att kostnaden för att dra ledningar under väg 73 kan bli hög. 
Möjligheten att i stället placera ledningarna hängandes i bron över väg 73 
bör undersökas. 

3. All rötgas från Fors levereras till 
växthuset. 

 

Distributionsform: gasledningar 

 

Lokalisering: Fors eller Berga 

I detta scenario krävs större investering men är mest fördelaktigt ur ett 
kretsloppsperspektiv. Gasen distribueras till växthuset och förbränns i en 
ny panna för samtidig värme- och elproduktion. Detta ger även möjlighet 
till försäljning av el-certifikat. 

För att täcka värmebehovet vid avloppsreningsverket i Fors installeras en 
värmepump i Fors som bör täcka största delen av anläggningens 
värmebehov (uppvärmning av slam samt byggnader). Befintlig oljepanna i 
Fors utnyttjas vid behov av spetslast. 

4. All slam från Fors levereras till 
Berga för rötning i ny 
rötgasanläggning. 

 

Distributionsform: ledningar för 
slamdistribution alt. transport av 
slam på bil 

Lokalisering: Fors eller Berga 

Detta scenario baseras på att rötslammet från Fors levereras till Berga 
där en ny rötkammare byggs. Rötkammaren rymmer även 
verksamhetsavfallet från Berga (gödsel, restaurangavfall, och slam från 
det lokala reningsverket). Gasen förbränns i en ny panna för samtidig 
värme- och elproduktion. Värmen distribueras i det befintliga 
närmvärmenätet i Berga. Detta ger även möjlighet till försäljning av el-
certifikat. 

Scenariot förutsätter att miljötillstånd erhålls för transport av slam. 
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Ny rötningskammare i Fors, dvs. en upprustning av reningsverket beslutas av kommunen: 

5. Liknande scenarier som ovan 

 

Lokalisering: Fors eller Berga 

Gasproduktionen vid avloppsreningsverket i Fors kommer att öka 
avsevärt då all slam från anläggningen kan utnyttjas för rötgasproduktion. 
Vidare kan även avlopp från fler pe. tas emot vilket även det ökar 
rötgasproduktionen. Detta innebär att de olika scenariernas ekonomiska 
förutsättningar sannolikt förändras, bl.a. skulle en sådan uppgradering 
eventuellt kunna motivera en uppgradering av rötgasen i Fors till 
fordonsgas. 

Fors avloppsreningsverk läggs ner och en rötkammare anläggs vid Berga 
naturbruksgymnasium: 

6. Växthuset försörjs enbart på 
värmeunderlaget från 
biogasproduktion vid 
verksamheten i Berga 

 

Lokalisering: Berga 

Ny rötkammare byggs vid Berga och växthuset förläggs till Berga. 
Observera att ingen utredning har gjorts om underlaget i form av rötbart 
material är tillräckligt för att försörja alla verksamheter vid Berga med 
värme (och el).  

 

4.6 Byggnader  
För att trovärdigt kunna marknadsföra idén om att handla lokalt för att uppnå en bättre miljö globalt 
är det viktigt att hela utformningen av miljöinformationscentrum genomsyras av tanken på  långsiktig 
hållbarhet.  Odling  av  exotiska  växter  sker  med  hjälp  av  spillvärme  och  växthuset  utformas  så 
energisnålt  som möjligt.  Informationsdelen  förläggs  i ett energisnålt hus av modell passivhus  för att 
minimera energiförbrukningen. 

Informationsdelen bör vara i storleksordningen 300‐400 m2 för att rymma informationsaktiviteter och 
större  besöksgrupper,  förråd,  kök,  kafé,  rosteri,  toaletter  etc.  För  att  på  bästa  sätt  ta  tillvara 
solinstrålning och minska värmeläckage placeras växthuset med  informationsdelen ”i ryggen” det vill 
säga växthuset bör ligga söder om informationsdelen.  Växthuset blir som en tillbyggnad, modell större 
uterum  på  ca  300‐400  m2  (se  figur  1).  Energisnåla  växthus  kan  utformas  som  helt  eller  delvis 
dubbeltäckta  växthus  av  typ  Ubaflex,  Venlo  eller  Grönsta.  Möjligheten  att  använda  ett  begagnat 
växthus bör utredas vidare. 

Växthusdelen bör ha en avdelning med tropiskt klimat där temperaturen aldrig underskrider 16 grader 
och en del med Medelhavsklimat som kan vara något svalare vintertid. 

För  klimatoptimering  installeras  energiväv  både  för  ytterligare  energibesparing  och  solskydd. En 
kvalificerad  klimatdator  installeras  för  produktionsökning,  övervakning  och  energibesparing. 
Värmeöverskottet dagtid lagras med hjälp av ackumulatortank. Lagring av överskottsvärme sommartid 
utreds  vidare.  Belysning  sker med  hjälp  av  LED‐lampor  som  numera  finns  utvecklade  för  optimal 
växtbelysning och ett styrsystem för reglering av optimalt ljus för växterna införs. 
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Figur 1. Modell av växthus och informationsdel. 

 

Som CO2 ‐tillskott kan rökgaser från fastbränslepanna användas för att minimera utsläppen av CO2 till 
atmosfären. För växthuset kan vidare olika tekniker utnyttjas för att värma/lufta vilket ger ytterligare 
energibesparingar.  

 

5 Odling och förädling  

5.1 Odling av kaffe  
Kaffeträdet  kräver  förhållandevis  mycket  vatten,  men  också  god  dränering  av  jorden.  Det  ideala 
klimatet  för  odling  av  arabica  är  milt,  med  temperaturer  kring  16‐21  grader,  vilket  innebär  att 
kaffeodling kräver ett åretruntuppvärmt växthus med tropiska förhållanden. Kaffets naturliga växtmiljö 
är  under  högre  träd  i  skogen,  vilket  innebär  att  en  blandning  av  olika  tropiska  växter  i  växthuset 
förmodligen är optimalt. Inom projektet finns utrymme för samarbete med Botaniska institutionen vid 
Stockholms Universitet, SLU i Uppsala och Bergianska trädgården för att utveckla tåliga och kaffesorter 
anpassade för växthusodling.  

Odling  i  växthus  har  en  lång  tradition  i  kommunen.  Trädgårdsnäringen  var  tidigare  den  viktigaste 
näringen  i  Tungelsta  och  det  fanns mer  än  hundratalet  handelsträdgårdar  i Haninge  kommun  som 
försåg  stockholmsområdet  med  trädgårdsprodukter.  Idag  finns  bara  ett  fåtal  handelsträdgårdar  i 
kommunen. Att bygga på växthustraditionen och  ta  till vara den gedigna kunskap och erfarenhet av 
kommersiell odling som finns vore en möjlighet att utveckla kommunen som trädgårdsstad. 
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Berga Naturbruksgymnasium har idag en besättning av 90 mjölkkor och dessutom svinuppfödning och 
stall med ca 50 hästar. Gödsel från Naturbruksgymnasiet bör kunna användas för produktion av kaffe 
och andra tropiska växter i växthus. 

Fors avloppsreningsverk producerar årligen ca 350 ton slam mätt  i torrsubstans. Slammet är numera 
miljöcertifierat enligt REVAQ och mot betalning lyckades Fors driftåret 2009 få lokal avsättning för det 
producerade slammet . Vid odling i växthus utreds om slammet kan användas som gödning. 

För  bevattning  används  ett  slutet  system  där  bevattningsvattnet  recirkulera  och  gödselvattnet 
återanvänds. Det kan då uppstå behov av metoder för att avlägsna icke önskvärda bakterier och andra 
mikroorganismer. För att komma till rätta med detta kan långsamfiltrering med UV‐ljus tillämpas.  

5.2 Rostning av kaffe 
I Sverige konsumerar vi drygt 150 liter kaffe per år och person (SCB, 2010). Mer än 90 % av det kaffe vi 
konsumerar är svenskrostat  (de största undantagen är ett par av butikskedjornas egna märken) och 
Sverige är idag nettoexportör av rostat kaffe. 

Då fokus i miljöcentret kommer att vara på kaffe är det viktigt att besökare ges möjlighet att förädla, 
rosta, mala och smaksätta kaffe. Mängden kaffe som rostas kommer också sannolikt att vara relativt 
liten då inga stora ytor för kaffeodling kommer att kunna tillgås. I undervisningssyfte föreslås därför att 
kaffet  rostas  för  hand  i  små  batcher.  Lämpligast  kan  vara  att  ett  samarbete  etableras med  någon 
mindre organisation för kafferostning. Ett exempel på ett sådant mindre företag är Johan & Nyström i 
Tullinge.  Företagen  innehar  bland  annat  två  äldre  maskiner  för  rostning  av  kaffe.  De  är  också 
engagerade i kursverksamhet etc. 

5.3 Övrig odling 
Anläggningen kan vidare kompletteras med utomhusodlingar vilket ger en större mängd produkter och 
även  en  utökad  utbildningsmöjlighet.  Här  kan  också  ingår  odling  av  permakulturer.  Vidare  kan 
vattenbruk demonstreras  i  liten  skala, nya arter, nya metoder, ekologi  samt olika  former av kurser. 
T.ex. kan ett samarbete utvecklas med andra forskare engagerade i förädling av alger från Östersjön. 

 

6 Lagar och förordningar  
För beslut om bygglov, marklov, bygganmälan, med mera tar Haninge kommun ut en avgift enligt den 
kommunala taxan. Olika  faktorer kan påverka avgiften, till exempel om åtgärden utförs  i ett område 
där det  inte  finns detaljplan.  I avgiften kan  följande  ingå: avgift  för bygglov, avgift  för bygganmälan, 
avgift för planläggning, avgift för utstakning. 

Vidare krävs särskild tillståndsprövning för övrig  infrastruktur. Återvinns värme från avloppsvatten på 
ett reningsverk måste anmälan ske till Länsstyrelsen. För pannor och värmepumpar och gäller generellt 
att tillstånd krävs av Länsstyrelsen om anläggningen är större än 10 MW. Anläggningar mellan 100 kW‐
10 MW är endast anmälningspliktiga.  
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7 Kostnader 
Kostnadsbilden för de olika scenarierna beror på vilka alternativ som väljs. Som nämns ovan har endast 
grova uppskattningar av kostnader för infrastruktur gjorts då projektet ännu är i en fas av förstudie.  

För de olika scenarier som beskrivs utgörs de scenarier med  lägst krav på  investeringskostnad de fall 
där den befintliga rötgaskammaren används i Fors avloppsreningsverk eller där en ny biogasanläggning 
byggs  i Berga. Dessa alternativ antas  ligga på mellan 10‐15 Mkr  i  investering  inklusive byggnation av 
informationscenter och växthus.  Det alternativ där högst investeringskostnad erhålls är det alternativ 
då Fors avloppsreningsverket utrustas med en ny rötgasanläggning. Då erhålls dock också möjlighet att 
större  mängder  rötgas  kan  produceras.  Ett  sådant  alternativ  uppskattas  till  cirka  45‐55  Mkr  i 
investeringskostnad. Observera att inga kostnader för arbete ingår i dessa uppskattningar.  

 

8 Möjliga organisationsformer för ägande och drift av 
miljöinformationscentrum  

För  att  verksamheten  i  miljöinformationscentrum  ska  kunna  bedrivas  på  lång  sikt  krävs  att  den 
genererar  intäkter  för  att  kunna  täcka  driftkostnader  för  verksamheten  samt  avskrivning  för 
inventarier. Verksamheten antas består av följande delar: 

 Energiproduktionsanläggningar samt tillhörande distributionsledningar (dessa kan t.ex. utgöras av 
rötkammare, panna (värme/kraftvärme), värmepump, distributionsledningar, värmeväxlare etc.) 

 Infocenter där kretsloppsperspektiv och hållbart samhälle kommuniceras – anpassat för små och 
stora.  Här  bedrivs  också  forskning  relaterat  till  frågor  om  kretslopp,  hållbart  samhälle  och 
kommunikation runt dessa områden 

 Växthus där odling, demonstration och försäljning av kulturgrödor sker 
 Café/restaurang  
 Rosteri 
 Kursverksamhet.  Kurser  i  odling  av  tropiska  växter  och  nyttoväxter  kan  ges  som  fort‐  och 
vidareutbildning för yrkesverksamma eller amatörer på dag‐ och kvällstid. 

 

Ett antal scenarier är möjliga för en sådan verksamhet, dessa diskuteras kort nedan; 

A)   Olika aktörer samarbetar i en ekonomisk förening el. dyl. 
I detta scenario sker ett samarbete mellan olika aktörer där de olika aktörerna äger/driver olika delar. 
T.ex.  kan  växthuset,  caféet  och  rosteriet  ägas/drivas  av  privata  aktörer,  medan  infocenter  och 
forskningsverksamhet ägs/drivs av Haninge kommun respektive KTH. 
 
B)  Aktiebolagsform med ”moderbolag” 
I detta scenario äger ett ”moderbolag” alla anläggningar och arrenderar ut verksamheten  till privata 
aktörer/organisationer.  För  de  tjänster  som  den/de  arrenderande  organisationen/erna  utför  åt 
moderbolaget  (informationsverksamhet  i  form  av  studiebesök  för  skolklasser  etc.)  erlägger 
”moderbolaget”  en  avgift.  Vidare  kan  den  arrenderande  organisationen  sälja  tjänster  etc.  åt  andra 
organisationer  än  de  som  ingår  i  ”moderbolaget”.  Exempel  på  sådana  är  undervisningsplatser, 
seminarier, kurser, plats för information för andra företag/organisationer etc. 
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C)  En ägare driver hela anläggningen   
Ytterligare en form av ägande är där en part, t.ex. Haninge kommun, äger hela anläggningen och själv 
driver all verksamhet.  
 

9 Intressenter och potentiella samarbetspartners 
Som beskrivs ovan medför ett projekt av detta slag att relativt höga investeringar krävs. Det är därför 
nödvändigt att delfinansiering erhålls av ett flertal intressenter. Något förenklat kan projektet ses som 
uppdelat i två delar; i) en forsknings‐ och informationsdel ii) en kommersiell del. Det är därför sannolikt 
att ansökan om medel  för  finansiering av dessa  två olika delarna skiljer sig. T.ex. kan  finansiering av 
den  forsknings‐  och  informationsrelaterade  delen  ansökas  från  Landstingets  Miljöfond, 
Jordbruksverket, Nordforsk, RTK, Svenskt Vatten, Energimyndigheten, LRF,  sida, Forum Syd, Vinnova 
och EU, där den rent forskningsinriktade delen kan sökas specifikt från Vetenskapsrådet. Vidare finns 
inom detta område olika forskningsorgan/forskningsstiftelser inom ett flertal kommersiella eller delvis 
kommersiella företag såsom Bergianska, Åforsk (ÅF), Sweco och Folksam. 

För  den  del  som  har  en mer  kommersiell  inriktning  kan  olika  samarbetsformer  hittas  bland  andra 
partners  som  t.ex.  Bergianska,  trädgårdsmästare  i  Haninge,  kafferosterier  som  Johan  &  Nyström  i 
Tullinge, Gevalia mm. 

Det är också viktigt att utveckla samarbetet med Berga Naturbruksgymnasium och olika högskolor och 
universitet  som  Stockholms Universitet,  SLU  och  Linköpings Universitet  samt med  andra  former  av 
institutioner som t.ex. Tekniska Museet. Även andra kommuner utöver Haninge har indikerat intresse 
för projektet. En av dessa är Nynäshamns kommun. 

 

10 Slutsatser 
Området  vid  Fors/Berga  bedöms  vara  lämplig  för  en  lokalisering  av  ett miljöinformationscentrum 
eftersom  där  finns  tillgång  till  spillvärme,  mark,  vatten,  naturgödsel  och  slam.  Till  Fors/Berga  är 
kommunikationerna  goda  och  det  finns  också  möjlighet  till  parkering.  Vidare  finns  möjlighet  att 
erbjuda praktikplatser för bland annat elever från Berga.  

Vid en lokalisering av miljöinformationscentrum till Fors/Berga skulle området tillsammans med Berga 
Naturbruksgymnasium ha en gemensam attraktionskraft och  locka  till besök av både  skolungdomar 
och äldre. Anläggningarna kan också kompletteras med Bondens marknad där lokala bönder kan sälja 
närproducerat. En lokalisering vid Fors/Berga innebär också en närhet till befintliga konferenslokaler. 

De  scenarier med  lägst  krav  på  investeringskostnad  är  de  fall  där  den  befintliga  rötgaskammaren 
används  i  Fors  avloppsreningsverk  eller  där  en  ny  mindre  biogasanläggning  byggs  i  Berga.  Dessa 
alternativ antas uppgå  till mellan 10‐15 Mkr  i  investering  inklusive byggnation av  informationscenter 
och  växthus.  Observera  att  inga  arbets‐  eller  driftkostnader  ingår  i  dessa.  Det  är  också  viktigt  att 
påpeka  att  tills  ett  beslut  om  den  framtida  verksamheten  vid  Fors  avloppsreningsverk  är  fattat  är 
framtiden  för  Fors osäker och därmed också möjligheterna  att på  sikt  ta  tillvara på  spillvärme  från 
anläggningen. 
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Vad gäller drift av anläggningen är det  troligt att det  inte går att hitta endast en  intressent som kan 
driva miljöinformationscentrumen. Sannolikt är därför att en form av aktiebolag med flera intressenter 
är det mest lämpliga.   

Det är viktigt  för  trovärdigheten  i anläggningen, och  för de aktiviteter som kommer att bedrivas, att 
verksamheten  är  kretsloppsanpassad.  En  sådan  anpassning  medför  dock  att  kostnaderna  i 
investeringsfasen blir högre än vad de skulle ha blivit i ”normalfallet”. Dock kommer driftkostnaderna 
att bli lägre vilket är av största betydelse i ett långsiktigt perspektiv. 

 


