
1

FORSKNING OCH PRAKTIK KRING 
STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRAMTID

- EN DAG FÖR GEMENSAMT LÄRANDE 

Dokumentation från konferensen 7 november 2014

Sustainability Science for Biosphere Stewardship



2

En dag för gemensamt lärande

Det urbana forskningstemat på Stockholm Resilience Centre (SRC) anordnade den 7 
november 2014 en konferens där 70 aktörer i Stockholm-Mälar-
regionen möttes för att diskutera regionens framtid ur ett social-ekologiskt perspektiv. 
Denna snabbt föränderliga region har under mer än 10 år utgjort basen för den urbana 
forskningen på SRC. 

Konferensen hade flera syften:
- Att sprida ny kunskap och diskutera forsknings-
resultat
- Att stödja och förstärka ett framväxande regionalt nätverk i diskussionen om hållbar 
utveckling
- Att bibehålla de goda relationerna med regionens aktörer och samtidigt säkerställa att 
forskningen är uppdaterad om vilka behov av kunskapsutveckling som finns 
- Att identifiera de viktigaste utmaningarna i 
regionen

Konferensen var en viktig del i SRCs arbete med att presentera och diskutera nya 
forskningsresultat, vilka till stor del har möjliggjorts genom samarbete med aktörer i 
regionen.

Dagen inleddes med korta forskningspresentationer som bland annat behandlade analyser 
av ekosystemtjänster i Mälarregionen på olika skalor, om hur förvaltningen av Mälaren 
ser ut och kan förstärkas i ljuset av klimatförändringar, vad omställningen till ett fossilfritt 
samhälle 2050 kan innebära för regionen och hur begreppet resiliens kan användas inom 
fysisk planering. Då vetenskaplig kunskap endast utgör en pusselbit bjöd vi in tre aktörer 
som presenterade sina perspektiv på regionens framtida utmaningar och vägar mot social-
ekologiskt hållbar utveckling.

Under eftermiddagen diskuterades utmaningar, kunskapsluckor och vägar framåt 
utifrån fyra teman; stadsplanering och resiliens, framtida matproduktion i ljuset av 
klimatförändringar, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och vattenfrågor. En av 
de utmaningar som lyftes fram var behovet av samverkan mellan olika aktörer, mellan 
sektorer och mellan olika administrativa nivåer. Här behövs kunskap om hur samverkan 
kan ske mer i takt med övriga processer i samhället, hur man kan samla och använda 
gemensamma data och hur man kan stärka finansieringen av samverkan. 

Stockholm Resilience Centres forskning i regionen med internationell 
koppling

Det finns en forskargrupp på SRC som studerar urbana social-ekologiska system. Några av 
forskarna har arbetat tillsammans sedan 2002 och blev kärnan i den urbana forskning som 
etablerades på SRC 2007. Gruppen har formulerat och utforskat ett alternativt perspektiv 
inom urbana studier där staden ses som ett social-ekologiskt system. Detta perspektiv 
kompletterar kunskapen om socio-tekniska system inom fältet urban hållbar utveckling. 
Gruppen består idag av åtta seniora forskare, tio doktorander, samt många masterstudenter 
årligen. Vid sidan av vetenskapliga publikationer är en viktig del av gruppens arbete att 
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vara en del av diskussionerna kring 
regionens framtid, t.ex. genom att 
medskapa kunskap med andra aktörer i 
regionen. 

Två bärande begrepp inom gruppens 
forskning är ekosystemtjänster och 
resiliens, och mycket av forskningen 
bedrivs med tvärvetenskapliga metoder. 
Ekosystemtjänster (EST) är de direkta 
och indirekta nyttor från ekosystemen 
som bidrar till mänsklig välfärd. Hur 
man kan säkerställa en framtida tillgång 
på ekosystemtjänster i stadsmiljön är 
en central forskningsfråga för gruppen. 
Resiliens kan definieras som förmågan 
att hantera förändringar, använda dem, 
omorganisera och utvecklas utan att 
fundamentala funktioner går förlorade 
(www.100resilientcities.org). En central 
del i en stads resiliens är att dra nytta 
av de tjänster som stadsnaturen kan 
tillhandahålla. 

Forskningen startade med social-ekologiska studier av Nationalstadsparken under det 
internationella forskningsprogrammet Millennium Ecosystem Assessment (www.maweb.
org) och har växt till att omfatta hela Stockholmsregionen och senare även Mälardalen. 
Studieområdet Stockholm-Mälardalen är numera ett projektområde inom PECS (Program 
on Ecosystem Change and Society) som samlar forskning och praktik om förvaltning 
av social-ekologiska system med exempel världen över (www.pecs-science.org). Vidare 
är kopplingarna starka till urban forskning och praktik på flera håll i världen, t.ex. 
Kapstaden, New York, New Orleans, Bangalore, Istanbul och flera andra Europeiska 
städer. 

 

Rapporten ”Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen är ett exempel på 
forskning från SRC. Rapporten sammanfattar exempel från Stockholm 
och beskriven hur ekosystemtjänster bidrar till att bygga resiliens i 
urbana miljöer. Rapporten är skriven tillsammans med Stockholms läns 
landsting
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7 forskningspresentationer á 7 minuter

1. Regional transformation för att på ett resilient sätt möta miljö, klimat 
och säkerhetshot på medellång och lång tidshorisont – typfallet Stockholm-
Mälardalsregionen 

Prof. Uno Svedin (uno.svedin@gmail.com)

Beslutsfattande på den regionala nivån är mångskiktad 
(minst två regionala nivåer och dessutom inbäddade i ett 
nationellt och EU ramverk. Dessutom kommunala aktörer 
och deras olika typer av samverkan). Planeringsprocesserna 
inbegriper också olika tidsfönster. Dels beror de på den 
politiska mandatperiodens längd (kort tid) men också på 
ramplaneringens längre tidshorisonter, exempelvis för stora 
infrastrukturella beslut (årtionde omfånget) men också en 
ännu längre tidshorisont som rör omställningen av hela 
samhället. Då kommer frågor som gäller preferenser, livsstilar, 
personbaserade livsförlopp och kulturella hållningar kring vad 
som är ”det goda livet” in i bilden. 

Stockholm-Mälardalsregionen exemplifierar detta på många 
sätt. Det gäller beslutsstrukturen (”governance”). Det gäller 
samspelet mellan aktörer av olika slag (inklusive näringsliv och 
civil samhälle, utöver den formella politiska strukturen såsom 
”kommuner”). Det gäller omställningsprocessernas inriktning 
t.ex. då det gäller klimatkraven – både för förebyggande arbete 
för mindre fossilberoende energi som då det gäller anpassningen till redan verksamma 
effekter av den pågående klimatomställningen. Men det gäller också en rad centrala 
samhällsfrågor som boende, transporter, matproduktion och allmänna konsumtionsfrågor 
och livsstilar. För individerna gäller det balansen mellan arbetstid och fritidsaktiviteter 
och hur de påverkar en bred samhällelig behovsbild och enskilda personers och familjers 
strävan efter olika livsstilar.

2. Social ecological dynamics and ecosystem services
 
Cibele Queiroz och Megan Meacham (cibele.queiroz@su.se, megan.meacham@su.se)

Ecosystem services is a core concept of SRC research. Most studies so far have been 
conducted at local scales, but we are now exploring how the concept can be useful in 
describing a larger region. 

Ecosystem services:
- Is a useful tool in landscape planning
- Bring to light less visible benefits from natural ecosystems
- Are directly linked to human well-being
- Are in most cases co-produced by humans and nature

Photo: Colville-Andersen /flickr
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Furthermore:
- Analyzing and mapping interactions among services helps to visualize trade-offs and 
synergies and better understand the impact of different management options
- Assessing bundles of ecosystem services allows for integrated measures avoiding negative 
feedbacks when focusing on individual services.

3. Att möta förändringar – adaptiv förvaltning i olika skalor

Sara Borgström (sara.borgstrom@su.se)

Vår region är i ständig förändring och för att vara resilient måste den både kunna stå emot 
men också anpassa sig till dessa förändringar. Förändringar kan vara gradvisa eller snabba 
och omvälvande – därför råder stor osäkerhet. De kan också förstärka eller försvaga 
varandra. Anpassningsförmåga eller adaptiv kapacitet handlar både om förmåga att 
planera för och om förmåga att hantera förändringar. 

Viktiga komponenter för detta är:
- att se regionen som ett laboratorium där förvaltning och planering är experiment 
- att vi värnar om ett ständigt lärande över sektorsgränser och nivåer som påverkar hur 
planering och förvaltning organiseras och utförs
- att vi värnar om en mångfald av aktörer, aktiviteter och angreppssätt.

In an assessment of 16 ecosystem services in Mälardalen region five distinct types of bundles could be identified with different locations 
in the landscape. (Queiroz et al 2015. Mapping bundles of ecosystem services reveals distinct types of multi-functionality within a 
Swedish landscape. AMBIO, 44 (Suppl. 1): S89-S101.)
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Två utmaningar som SRCs forskning har påvisat är hur man säkerställer ett kontinuerligt 
lärande som sprids mellan aktörer, sektorer och nivåer samt hur man värnar om 
mångfalden av lokalt engagemang över tid.

4. Resiliensbedömning och långsiktig kommunal planering

My Sellberg (my.sellberg@su.se)

Ett begynnande forskningsområde på SRC handlar om hur man kan använda resiliens-
tänk i praktiken i lokal och regional samhällsplanering. Ett exempel på detta arbete är ett 
pågående projekt med Eskilstuna kommun där vi har bjudit in olika aktörer till dialog i 
en serie workshopar. Resiliensbedömning är den metod som projektet baseras på och den 
har hjälpt kommunen att diskutera frågor som inte täcks in av den nuvarande planeringen, 
t.ex. livsmedelsförsörjningens 
sårbarhet, samt har 
kompletterat existerande 
planering för hållbar 
utveckling och krisberedskap 
med ett mer dynamiskt 
perspektiv på förändring. 
Planer för framtiden är att 
göra en resiliensbedömning i 
Stockholm-Mälardalsregionen, 
gärna tillsammans med olika 
regionala och lokala aktörer, 
med ett möjligt fokus på 
ekosystemtjänster knutna till 
vatten och hur dessa påverkas 
av klimatförändringar.

Foto: BUF Simrishamn /flickr

Resiliensbedömning har potential att överbrygga sektorer inom kommunal förvaltning. 
(Sellberg, Met al. 2015. Resilience assessment: a useful approach to navigate urban 
sustainability challenges. Ecology and Society 20(1): 43)
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5. Rumsliga ekologiska och sociala samband: att få en bra social-ekologisk 
”passform”

Örjan Bodin (orjan.bodin@su.se)

Genom rumslig planering 
är det möjligt att 
förbättra ekologiska 
samband som binder 
ihop olika grönytor. 
Detta kan i sin tur skapa 
hållbara livsmiljöer 
för olika arter även i 
fragmenterade (urbana) 
landskap. Det finns olika 
verktyg för att göra 
denna typ av analyser, 
och vi (länsstyrelsen, 
SRC, KTH, samt ett 
flertal kommuner) har 
tagit fram ett verktyg 
som är tänkt att vara 
relativt lättillgängligt och 
lättanvänt (www.matrixgreen.org, se även fig.). 
Som tillägg i diskussionen framfördes det att ekologiska samband bör kombineras 
med mellankommunal samverkan eftersom de gröna länkarna ofta går tvärs över 
kommungränserna. Om of till vilken grad detta är fallet går att studera med hjälp av en 
relativt enkel metodik. Därigenom kan man peka ut var samband- och/eller samverkan 
borde stärkas, och även identifiera de fall där graden av samverkan och gröna samband 
matchar varandra bra, där man med andra ord har en ”god passform”.

6. Resiliens i rumslig planering 

Åsa Gren (asa.gren@beijer.kva.se)

Genom att kartlägga den rumsliga 
utbredningen av olika pollinerare 
som tillhör samma funktionella grupp 
men som svarar olika på störning 
(responsdiversitet), kan det urbana 
landskapets resiliens, i sammanhanget 
pollineringspotential/matproduktion, 
uttryckas rumsligt. Humlor är en 
viktig pollinerare av till exempel 
raps. Markanvändningsförändringar 
påverkar humleantalet och därmed 
också potentialen för pollinering 
pollineringspotentialen. Foto: Guillaume Baviere /flickr
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Perspektiv från tre praktiker

1. Per Haupt 
Stadsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Eskilstuna kommun

Det finns en kollektiv krismedvetenhet kring de stora utmaningarna. Men frågan är hur 
man som planerare tar sig an dem när det gäller stadsplanering. Olika system fungerar med 
olika tempo och tidsramar. Materien och de fysiska strukturerna är tröga och lever länge, 
tankar och livsmönster kan vara snabba. Det är också olika skalor, från ÖP (översiktsplan) 
till DP (detaljplan), som utgör planerares vardag. Utmaningen är att jobba iterativt mellan 
de olika skalorna, del och helhet, korta och långa tidsperspektiv.

Eskilstuna ska bygga 5000 nya bostäder till 2030 inne i ”stadskroppen”. Det som tidigare 
vanligen handlat om utbyggnad ska nu bli in- och ombyggnad. Dvs. från att arbeta med 
”tabula rasa” och jungfrulig mark till ”second hand urbanism”. Vi måste jobba inom de 
befintliga ramarna. 

Stadsbyggare behöver forskningens hjälp med följande frågor:
- Vilken är den mest lämpliga skalan att ta sig an sociala och ekologiska samband vid 
transformation för ökad resiliens? 
- Vilka befintliga robusta strukturer kan en sund metabolism luta sig mot; vilka gynnar en 
mer hållbar metabolism, för framtida matchningar? Vilka kan vi återanvända?
- Vilka strukturer utgör de största hindren? Vilka står i vägen för en matchning mellan 
framtida livsform och fysisk form. Idag ser vi en stor mismatch på flera områden.
Vi behöver en skarp diagnos för att prioritera vilka befintliga fysiska strukturer som 
kräver radikal transformation. Detta för att göra störst omställningsnytta med de 
samhällsekonomiska medel som står till buds. 

7. Praktisk förvaltning av land och landskap 

Erik Andersson (erik.andersson@su.se)

SRC har länge studerat landskapssammansättning och 
förvaltning i och kring Stockholm. En gren av forskningen har 
riktat in sig på vem som gör vad när det gäller förvaltning av 
gröna miljöer, inte minst de privata förvaltarna. Denna forskning 
har visat på hur institutionella förutsättningar både möjliggör 
och begränsar förvaltning av såväl enskilda områden som hela 
landskap/stadsdelar. Andra studier har handlat mer om det 
ekologiska landskapet och de uttryck som stadens finskaliga 
mosaik av olika markslag och markanvändningar får i form 
av biodiversitetsmönster och ekologiska processer. Dessa visar att ekologiska resurser 
är uppdelade mellan olika markslag (och därmed ofta förvaltare) och att dessa behöver 
hanteras gemensamt för att stadens ekologi ska fungera väl. 
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2. Pella Larsdotter Thiel 
Medborgare och aktiv inom Omställningsnätverket. 

Omställningsnätverket är ett gräsrotsnätverk som jobbar med att bygga lokal resiliens. Vi 
jobbar lokalt med ett globalt medvetande och jag ska ge er vårt synsätt. 

Vi utgår från mitt, min mammas 
och min mormors liv, vilka har sett 
mycket olika ut utifrån hur mycket 
energi som används i världen 
under våra respektive livsspann. 
Innan mormor Margit föddes 
1914 var trä den huvudsakliga 
energikällan, förutom arbete 
utfört av människor och djur. 
Därefter har fossil energi 
inneburit en dramatisk ökning 
av energianvändningen och 
detta har påverkat hur vi 
bygger våra samhällen. Inom 
omställningsnätverket funderar 
vi över hur det kommer det se ut i framtiden. Hur kommer min dotters liv se ut? Hennes 
barns?

Stockholm Environment Institute har gjort 4 olika scenarier beroende på energipris 
och klimatpåverkan: Brown dystopia (lågt pris: hög påverkan); Green hope (lågt pris: 
låg påverkan); Wake of the flood (högt pris: hög påverkan); och Is small beautiful 
(högt pris: låg påverkan). Trots att man inom medvetna grupper tror att vi kommer 
uppleva stor klimatpåverkan (dvs Brown dystopia eller Wake of the flood) utgår enligt 
mig all samhällsplanering ifrån att ”det nog inte blir så farligt” dvs Green hope. Vi i 
omställningsrörelsen jobbar framförallt inom Is small beautiful? Med utgångspunkten 
lokalisering. 

Vi driver konkreta projekt såsom att bygga lokala centrum kring tex Permakultur eller 
skapa lokala valutor och vi visar upp för varandra och samhället vad vi gör och vad vi tror 
på under Framtidsveckor. Oavsett vad vi gör så har vi devisen ”Om man inte har roligt gör 
man det på fel sätt”. 

Liselott Eriksson 
Natur- och friluftsstrateg, 
Nacka kommun, park- och naturenheten

I Nacka arbetar vi med ekosystemtjänster på olika sätt. Med information och 
kommunikation, i ett pilotprojekt finansierat av hållbara städer och i arbetet med att bygga 
stad. Ett område kallat Västra Sicklaön ska på kort tid genomgå en omvandling till tät 
och levande stad vilket är en av fyra strategier i Nackas översiktsplan. Vi har dessutom tre 
antagna program som är vägledande till ÖP (översiktsplan): Grönstruktur-; Kulturmiljö 
och Kustprogrammet. ÖP har fått en ännu större tyngd efter beslutet om att tunnelbanan 
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ska byggas ut till Nackas centrum och kommunen har åtagit sig att bygga 13 500 nya 
bostäder och 16 000 arbetsplatser fram till 2030.  

Vi har genomfört ett visionsarbete, där 5000 Nackabor medverkat, som visade att 
tillgängligheten till naturen är en av de mest betydelsefulla komponenter som nackaborna 
vill ha med i den framtida staden. 

Vi har utvecklat en modell som bygger på hur intressenter aktivt kan vara delaktiga i 
planeringen av stadens grönstruktur ur ett ekosystemtjänstperspektiv. I fyra workshops 
har de visuellt fått skapa en karta som visar en möjlig framtida grönstruktur utifrån ett 
ekosystemtjänstperspektiv, främst fokuserat på kulturella och reglerande ekosystemtjänster. 
Deltagarna visade vad de ville ha och vad som var viktigt och detta går rakt in i 
planarbetet.  Vi har även jobbat med Matrix green för både barrträd och ek. 
Vi har satsat mycket på information och kommunikation om ekosystemtjänster för 
politiker, tjänstemän m fl. Det har lett till att kunskapen och engagemanget har ökat, t.ex. 
har byggenheten börjat titta på hur träd utanför förskolor kan sänka partikelhalter, och vi 
ska arbeta med grönytefaktorn, efter ett politikerinitiativ. 
Inför arbetet med att bygga stad arbetar vi med en Utvecklad strukturplan som ska spegla 
huvuddragen i stadsbyggnationen för hela området. I den beskrivs bland annat hur vi ska 
gestalta staden utifrån det offentliga rummet. Nu har vi mycket underlag och vi ska lägga 
ihop alla våra underlag tillsammans med andra enheter inom kommunen från avfall till VA 
och göra en karta över hur Nacka stad kan se ut i framtiden.  Kartan ska ligga till grund 
för den Utvecklade strukturplanen. Vi jobbar för fullt inom varje enhet för att få ihop allt. 
Men - redan nu börjar husen planeras in, innan vi ens hunnit lägga fram vår input. 
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SAMMANFATTNING AV FYRA DISKUSSIONSTEMAN

Sara Borgström 
(Kalle Samuelsson, Linn Järnberg, Margaret Berry)

Övergripande om utmaningar, kunskapsluckor och strategier
En del teman var återkommande i de flesta grupperna – här beskrivs några av dem. 
Att dagens miljöutmaningar kräver helhetssyn och samverkan över olika gränser är de 
flesta väl medvetna om och arbetar med dagligen. Samtidigt är samverkan i olika former 
alltjämt en viktig utmaning där det behövs mer kunskap om hur smart samverkan kan 
utformas. Några av de utmaningar som identifierades var att hållbarhetsfrågorna ses 
som en separat sektor eftersom helhetssynen fortfarande saknas. Det finns inte heller 
något finansieringssystem för hållbarhetsarbete på myndigheterna där större delen 
av finansieringen är uppdelad på olika sektorer. I flera grupper pratade man om det 
”kommunala dilemmat” – där många av miljöutmaningarna finns på en betydligt större 
skala. Samverkansutmaningen finns mellan olika aktörer, mellan sektorer och mellan 
skalor. För samverkan krävs tid, resurser och pedagogisk kompetens – något som ofta 
saknas.
 
Hållbarhetsarbetet kräver mycket tid för samverkan för att hitta samsyn men också 
för att ta fram underlag där man bland annat försöker identifiera samband mellan 
olika komponenter i ett system. Detta är problematiskt då den fysiska planeringen och 
utvecklingen i regionen går mycket snabbt och beslutsprocesserna ofta är forcerade.  Detta 
är en viktig orsak till att hållbarhetsaspekterna inte kommer med i processerna. Samtidigt 
påtalades att myndigheterna är långsamma jämfört med den privata sektorn – här finns 
mycket att lära. Ytterligare en utmaning är trenden att alltmer arbete sker i projektform 
medan hållbarhetsarbetet kräver långsiktighet och kontinuitet. 

Den fysiska planeringen av hur vi använder marken är en nyckelprocess i regionens 
hållbarhetsarbete.  Planeringen är baserad på viktiga antaganden om framtiden som 
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ofta tas för givna, men i själva verket återfinns olika antaganden hos olika aktörer i 
samhället. Forskningen tillsammans med olika aktörer i samhället har en potential att 
lyfta och klargöra de här olika antagandena. Andra utmaningar som lyftes fram var 
att det idag, på grund av brist på tid och resurser, till stor del handlar om att uppfylla 
minimikrav och lösa problem – det saknas visioner och en diskussion om framtida behov 
vad gäller hållbarhetsaspekterna. En viktig del av fysisk planering handlar om att engagera 
allmänheten i processen, samtidigt som det saknas mekanismer för att synliggöra och 
hantera konflikter. 

Från utmaningarna diskuterades kunskapsluckor. Tre teman framkom som särskilt 
angelägna: den täta staden, mångfunktionalitet och kopplingen mellan stad och land. Går 
det att bygga en tät, hållbar och resilient stad och hur gör man detta? I den täta staden 
ställs krav på mångfunktionalitet på sin spets – vad är mångfunktionalitet, hur kan den 
skapas och upprätthållas? Vilken är vattnets plats och potential i den täta staden? Vi vet 
väldigt lite om matproduktion och konsumtion i regionen – hur är det egentligen med 
matsäkerheten i ljuset av klimatförändringar, hur ser kopplingarna ut mellan staden och 
omgivande landskap nu och hur kan de komma att se ut i framtiden?

De flesta grupper hann bara mycket kort diskutera strategier för att möta 
utmaningarna och kunskapsluckorna. Mycket forskning och praktik sker idag 
separat med återkommande samverkanstillfällen. En strategi som omtalades var ett 
närmare samskapande av kunskap där forskningen i större utsträckning är en del av 
pågående processer (s.k. aktionsforskning). Detta är också kopplat till behovet av 
att kunskapsutveckling i möjligaste mån bygger vidare på befintliga processer och 
strukturer för att kunna bidra på ett effektivt sätt. En viktig strategi för att underlätta 
samverkan (men som också kräver samverkan) är att skapa strukturer och processer för 
datainsamling och användning på mellankommunal nivå i regionen. En annan nyckel till 
att stärka samverkan 
är att arbeta med 
visionsstyrda 
processer där man 
försöker identifiera 
gemensamma 
målbilder. En grupp 
som sågs som central 
i visionsarbetet var 
unga människor som 
kan bidra med nya 
idéer och tankar. I 
sådana processer är 
kontinuerlig reflektion 
och utvärdering och 
det goda exemplets 
makt viktiga 
byggstenar. 
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Nedslag från gruppdiskussionerna

Stadsplanering och design för omställning till en resilient och koldioxidsnål 
region
- Brist på alternativa visioner inom stadsplaneringen - vilka är fördelarna och nackdelarna 
med olika sätt att bygga stad?
- Hur ska medborgare som inte kan föra sin egen talan komma med i planeringsprocessen, 
t.ex. barn och framtida generationer?
- Vi vet en hel del om de gröna sambanden i staden – hur ser de sociala sambanden ut?
- Hur kan man hantera landskapsskalan i nuvarande planeringssystem för kommunal 
fysisk planering – dvs. skalan mellan detaljplan och översiktsplan?
- Lagstiftningen (PBL) upplevs som trög och omoderna när det gäller hållbarhetsfrågor och 
omställningsprocesser – några deltagare menade att lagstiftningen behöver moderniseras 
medan andra att det handlar om hur den tolkas – dvs. en översyn av praxis, är tillräckligt.

Mat, energi och klimat i framtiden. Att möta globala förändringar regionalt
- Vad kommer klimatförändringarna innebära för matproduktionen – vet vi det?
- Centraliseringen av matproduktion och förädling är en utmaning och källa till sårbarhet
- Hur kan man värdera behovet av framtida jordbruksmark inom fysisk planering?
- Det saknas mångfald i hur mat produceras idag – vad är resilient matproduktion?
- Vem bör ha ansvaret för matsäkerheten?

Vatten – en resurs, ett hot och en potential
- Hur får vatten plats som en resurs i det stadsmässiga byggandet – idag ses det mest som 
ett problem. 
- Det behövs verktyg, modeller och goda exempel på hur man kan förändra 
dagvattenhanteringen i redan bebyggda miljöer.
- Det behövs mer kombinationer av funktioner, särskilt i framtiden då mängden 
grönområden kommer att vara mindre.
- Hur kan vattenfrågorna komma med tidigare i planeringsprocessen?
- Vattenfrågan är inte bara ”miljöfolkets” ansvar – vattnet är ett bra exempel på en fråga 
som kräver mycket samverkan.
- Sigtunaprojektet lyftes som lyckat exempel på samverkan kring ett landskap.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster som en integrerad del av 
stadsutvecklingen
- Frågor om biologisk mångfald och ekosystemtjänster ses som miljöfrågor – begreppet 
ekosystemtjänster kan användas för att engagera fler sektorer och skapa bryggor mellan 
sektorer 
- En stor utmaning är att på ett integrerat sätt hantera detta inom och mellan olika 
administrativa nivåer. Vem har ansvar för ekosystemtjänsterna på regional skala?
- Grönstrukturen behöver nyanseras – allt ser inte likadant ut och är likvärdigt
- Vilka är kopplingarna mellan grönstruktur, biologisk mångfald och välbefinnande?
- Det behövs politiskt mod och visionsarbete
- Det behövs pedagogisk och kommunikativ kompetens i arbetet med dessa frågor
- Det behövs mer utvärdering så att vi vet när något fungerar.
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Deltagarna

Namn Organisation
Alarik von Hofsten Upplands Väsby Kommun

Albert Norström Stockholm Resilience Centre

Anders Bergmark Färgfabriken

Anna Emmelin Stockholm Resilience Centre

Birgitta Sandström Lagercrantz Miljökonsult BSL

Britta Ahlgren Miljöenheten, Botkyrka kommun

Carolina Holmberg Stockholm Resilience Centre (student)

Charlotte Bejersten Nalin NCC Construction Sverige

Christina Wikberger Stockholm stad

Christoph Duckart White AB

Cibele Queiroz Stockholm Resilience Centre

David Liderfelt Mälarens vattenvårdsförbund

Emma Campbell Calluna AB

Erik Andersson Stockholm Resilience Centre

Gunilla Eitrem Södertörnskommunerna

Hampus Trotzig White Arkitekter

Hans Liljenström SLU

Helena Edman NN

Irene Lundberg Tyresåns vattenvårdsförbund

Jan Wijkmark White

Johan Enqvist Stockholm Resilience Centre

Johanna Jarméus Lovely landskap

Josefina Oddsberg Bee Urban

Julie Goodness Stockholm Resilience Centre

Kalle Samuelsson Stockholm Resilience Centre (student)

Karin Hermansson Sollentuna kommun

Katarina Borg Stockholm stad

Katrin Jones Hammarlund Naturskyddföreningen, Stockholms län

Klara Tullback-Rosenström Länsstyrelsen i Stockholm

Lars Wiklund Eskilstuna kommun

Lena Brunsell Ekologigruppen

Linn Järnberg Stockholm Resilience Centre (student)

Liselott Eriksson Nacka kommun

Louise Hård af Segerstad Albaeco

Magdalena Franciskovic White Arkitekter

Magdalena Frembäck Sustainergies

Magnus Rothman Nacka kommun

Malin Möller Sollentuna kommun

Margaret Berry Stockholm Resilience Centre (student)
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Maria Mutt Miljöpartiet

Marika Nimvik Stern Mälardalsrådet

Maria Schewenius Stockholm Resilience Centre

Maria Strandberg STERF

Marika Haeggman Stockholm Resilience Centre

Megan Meacham Stockholm Resilience Centre

My Sellberg Stockholm Resilience Centre

Paola Ponzio Sollentuna kommun

Pella Thiel Omställningsnätverket

Per Haupt Eskilstuna

Pernilla Svedberg White Arkitekter

Peter Wrenfelt U&We

Sara Borgström Stockholm Resilience Centre

Sigrid Walve Täby kommun

Stefan Lundberg Naturhistoriska riksmuseet

Stephan Barthel Stockholm Resilience Centre

Ulrika Egerö Stockholm stadsbyggnadskontor

Ulrika Åkerlund Boverket

Uno Svedin Stockholm Resilience Centre

Veronica Gelland Boström Solna stad

Viktor Andréen Student

Virginia Kustvall Larsson Stockholm stadsbyggnadskontor

Ylva Birkne Miljödepartementet

Åsa Bexelius Lovely landskap

Åsa Gren Beijerinstitutet, KVA

Åsa Keane White Arkitekter

Örjan Bodin Stockholm Resilience Centre



16

DETTA VAR BARA BÖRJAN

Mer material finns på konferensens hemsida:
www.stockholmresilience.org/7november2014

Ge och få aktuella nyheter, tips på evenemang - gå med i Facebookgruppen: 
”Forskning och praktik kring Stockholm-Mälarregionens framtid”

Gå kursen: 
”Urban social-ecological systems” som ges av SRC mars-juni varje år.

Kontakta oss: 
Sara Borgström (koordinator för konferensen) sara.borgstrom@su.se

Särskilt tack till:
Anna Emmelin som ordnade lokal, mat och all annan logistik
Marika Haeggman som filmade och fotograferade konferensen och assisterade oss i arbetet 
med denna dokumentation.
Kalle Samuelsson, Margaret Berry och Linn Järnberg som var rapportörer vid 
gruppdiskussionerna och assisterade i logistiken

Maten som serverades kom från Provins mat: www.provinsmat.se

Konferensen finansierades av det urbana forskningstemat på Stockholm Resilience Centre 
och forskningsprojektet Ekoklim

Tack för din medverkan!


