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Vad är ”Brownfield”Vad är ”Brownfield”

Renare Mark Renare Mark 
Stockholm 2003Stockholm 2003--0404--0101Christer EgelstigChrister Egelstig

BrownfieldBrownfield

GreenfieldGreenfield

Insatt i ”Ett hållbart samhälle”Insatt i ”Ett hållbart samhälle”

1.  Stäng (för människan)1.  Stäng (för människan)

2.  Sanera (för naturmiljön +)2.  Sanera (för naturmiljön +)

3.  Återanvänd (för kulturmiljö, social miljö ++)3.  Återanvänd (för kulturmiljö, social miljö ++)

4.  Höj områdets status (för ekonomin +++)4.  Höj områdets status (för ekonomin +++)

Definition??Definition??

•• Brownfield Brownfield -- ett bebyggt område som tjänat ett bebyggt område som tjänat 
ut i sin nuvarande användning och kräver ut i sin nuvarande användning och kräver 
förnyelse eller andra åtgärder.förnyelse eller andra åtgärder.

•• FöroreningarFöroreningar
•• Sår i stadsbildenSår i stadsbilden
•• Sociala/kulturella problemSociala/kulturella problem
•• Ekonomisk belastningEkonomisk belastning

Inget nytt Inget nytt -- bara nytt namn...bara nytt namn...

•• Många stadsområden har Många stadsområden har 
redan återanvänts flera gångerredan återanvänts flera gånger

Olika BrownfieldsOlika Brownfields

•• AA--sitesite: Ekonomiskt: Ekonomiskt
självständigsjälvständig

•• BB--sitesite: Kan bli något: Kan bli något
-- med ekonomiskt stödmed ekonomiskt stöd

•• CC--sitesite: Omöjlig att : Omöjlig att 
”återanvända””återanvända”
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AA--sitesite

•• Expansiv del av världenExpansiv del av världen
•• Bra läge Bra läge -- centraltcentralt
•• Högt markvärde Högt markvärde -- över saneringskostnadenöver saneringskostnaden
•• Återanvändning Återanvändning -- marken ”förädlad”marken ”förädlad”
•• Någon intresserad att driva ett projektNågon intresserad att driva ett projekt

•• Ekonomin löses i projektetEkonomin löses i projektet
•• Föroreningen inte avgörandeFöroreningen inte avgörande
•• Det ska gå fort att komma till skottDet ska gå fort att komma till skott

BB--sitesite

•• Mindre expansivt områdeMindre expansivt område
•• Hyfsat läge Hyfsat läge -- intressantintressant
•• Markvärde Markvärde -- ofta under saneringskostnadenofta under saneringskostnaden
•• Återanvändning Återanvändning -- helst förädlad markhelst förädlad mark
•• Någon kan fås intresseradNågon kan fås intresserad

•• Extern sponsring nödvändigExtern sponsring nödvändig
•• Föroreningen helt avgörandeFöroreningen helt avgörande
•• Det får ta tid att komma till skottDet får ta tid att komma till skott

CC--sitesite

•• AvfolkningsbygdAvfolkningsbygd
•• Ointressant lägeOintressant läge
•• Markvärde långt under saneringskostnadenMarkvärde långt under saneringskostnaden
•• Enbart städning Enbart städning -- ingen återanvändningingen återanvändning
•• Ingen intresserad av markenIngen intresserad av marken

•• Helt beroende av extern finansieringHelt beroende av extern finansiering
•• Det behöver inte ens vara förorenat!Det behöver inte ens vara förorenat!
•• Man har all tid i världen (om ej spridning)Man har all tid i världen (om ej spridning)

SilesiaSilesia -- 200 Miljarder kr200 Miljarder kr
Polen Polen -- 2500 Miljarder kr!2500 Miljarder kr!

Från C till B till A?Från C till B till A?

•• Ekonomiskt stödEkonomiskt stöd

•• Någon vill hålla i rodretNågon vill hålla i rodret

•• Rimliga saneringsåtgärderRimliga saneringsåtgärder

•• Gott om tidGott om tid

Exempel: VarvenExempel: Varven

• Stockholm: Ekensberg, Galärvarvet, Finnboda A

• Göteborg: Eriksberg, Lindholmen, Götaverken B-A
• Malmö: Kockums C-B-A
• Karlskrona: Stumholmen B
• Kalmar: Varvsholmen C-B?

• Landskronavarvet C
• Uddevallavarvet C
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Drivkrafter...Drivkrafter...

Singapore Singapore -- Stark politisk viljaStark politisk vilja

Vancouver Vancouver -- VärldsutställningVärldsutställning

Vancouver Vancouver -- Ekonomiskt lönsamtEkonomiskt lönsamt

MilitärtMilitärt
nedlagtnedlagt

Wien Wien -- annan militär taktikannan militär taktik Sydney Sydney -- OSOS
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Fler exempel…Fler exempel…

Gammalt hamnområdeGammalt hamnområde
Produkten ”död”Produkten ”död”

Omodent Omodent ochoch
ineffektivtineffektivt

Kommunikationerna ändrasKommunikationerna ändras

Gasverk!!Gasverk!!

Gruvhålen Gruvhålen --
SvenskaSvenska
miljöbomber?miljöbomber?
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Det kan gå snett...Det kan gå snett...


