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Projektet c/o City
Författarna till denna bok har deltagit i Vinnovaprojektet c/o City där experter med olika kompetenser samarbetar för att skapa verktyg för en hållbar
stadsplanering. I projektgruppen deltar representanter för Stockholms stad, Malmö stad, U&W, JM, NCC,
White, WSP, SP, Esam, Albaeco och Ekokultur.
c/o City handlar om urbana ekosystemtjänster och
syftar till att skapa och utveckla lösningar med
ekosystemtjänster i urban miljö. Resultatet av projektet förväntas vara vidareutvecklade verktyg och
metoder för att arbeta med exempelvis grönytefaktorn, där kvantifiering och värdering av ekosystemtjänster är i fokus. Projektet handlar även om att

utveckla metoder för deltagande i designen av och
finansieringen av grönska och vattenstrukturer som
främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald i
stadsmiljö.
En viktig del av projektet är att kvantifiera ekosystemtjänster och utvärdera byggnadstekniska
aspekter av grönytefaktorn, vilket sker på testanläggningar i samarbete med byggteknik- och arkitektföretag.
Resultatet av arbetet inom c/o City har bildat underlag för bokens avsnitt om ekosystemtjänster och
grönytefaktor.

Författarna tackar alla som varit behjälpliga vid tillkomsten av denna bok.
Vi vill rikta ett särskilt tack till de kunniga personer som hjälpt oss med fakta inom specifika områden:
Torkel Andersson, Deltate: Ventilation.
Joachim Eble och Rolf Messerschmidt, Joachim Eble Architektur: Stadsplanering.
Anders Eriksson, Glommershus: Konstruktion.
Thomas Greindl, Sweco: Materialbedömning.
Dag Midböe, entusiastisk elcyklist: Elcyklar.
Peter Ridderstolpe och Ebba af Petersens, Water Revival Systems, WRS Uppsala: Avlopp.
Nils Söderlund, Nils Söderlund Arkitektkontor: Stadsplanering.

0
Jorden

Vi håller på att förstöra förutsättningen för våra liv på den vackra planeten Jorden. Allt fler inser vikten av att hejda miljöförstöringen och skapa en hållbar
samhällsutveckling. Det är bråttom, vi måste ändra vårt sätt att leva nu. Många
forskare och opartiska bedömare menar att vi bara har några få år på oss att
skapa en hållbar utveckling, med allt vad det innebär.
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Miljöproblemen

Miljöproblemen är det tydligaste tecknet på att samhällsutvecklingen går åt fel
håll. Det talas om klimatförändring, farliga kemikalier, minskning av biologisk
mångfald, övergödning ... Orsakerna är i första hand en alltför stor användning
av fossila bränslen och kemikalier som förorenar luft, vatten och mark. Men det
finns också en annan sida. Det billiga fossila bränslet har möjliggjort en befolkningsökning utan motstycke i historien. Om denna stora befolkning skaffar sig
ett västerländskt välstånd kommer resurserna inte att räcka till.

Uppvaknandet

Byggindustrin
globalt står för
• 17 % av färskvattenförbrukningen
• 25 % av virkesåtgången
• 33 % av CO2emissionerna
• 30–40 % av energianvändningen
• 40–50 % av råvaruutnyttjandet.
(Källa: 4-dax_
eneff_dgnb_
stockholm_130423)

Medvetandet om miljöproblemen hos gemene
man började med Rachel Carsons bok ”Tyst vår”
utgiven 1962. Den beskriver hur fåglarna minskade i antal på grund av betning av utsäde med
kvicksilver. 1972 publicerade Romklubben (internationell sammanslutning av miljömedvetna forskare) en uppmärksammad skrift som hette ”Tillväxtens gränser”. Den svenske meteorologen Bert
Bolin var en av pionjärerna inom klimatarbetet,
och var en av initiativtagarna när FNs klimatpanel
IPCC grundades 1988.

Planetens gränsvillkor
Vi har blivit alltfler personer på planeten. Nu är vi
fler än sju miljarder, och vår livsstil och våra konsumtionsvanor är på kollisionskurs med naturen.
Vi måste skapa en plan för mänsklig utveckling på
en begränsad planet. Professor Johan Rockström
har skrivit en artikel i Nature 2009 som visar på
planetens gränsvillkor, alltså de biofysiska processer där mänskligheten håller på att slå i taket.
1 Klimatförändringen. Genom att använda fossila

Planetens gränser för
nio globala processer.
Den inre gröna
cirkeln representerar det relativt säkra
handlingsutrymmet
och de röda staplarna
representerar det
uppskattade läget för
respektive variabel.
Gränserna inom tre
områden har redan
överskridits. För
kemiska föroreningar
och aerosoler (luftpartiklar) finns inga
definierade gränser,
läget är alltså ovisst
gällande dem.

bränslen släpper vi ut flera miljarder ton koldioxid per år, vilket är den största orsaken till den
förstärkta växthuseffekten. Temperaturhöjningen
har gått exceptionellt snabbt de senaste 50 åren,
och genomsnittet över Jorden har då ökat med
cirka 0,5 °C. Sedan förindustriell tid har temperaturen ökat 0,8 °C. FN:s klimatpanel IPCC gör
bedömningen att vi måste försöka hålla oss till en
ökning på högst 2 °C, i annat fall kan det bli stora

(Efter Erik Rosin, Stockholm
Resilience Centre)
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påfrestningar för mänskligheten. För att hålla oss
under den ökningen bör inte andelarna koldioxid
i atmosfären bli högre än 350–400 ppm (parts per
million). År 2011 uppmättes 400 ppm på Hawaii.
Inte på 800 000 år har halten varit så hög. Man
brukar räkna med koldioxidekvivalenter, eftersom metan och lustgas också ger stor påverkan på
växthuseffekten, och deras värden räknas om för
att jämföras med koldioxid (CO2). Metan är en
gas som är 21 gånger så potent, och lustgas är 310
gånger så potent. Koldioxid försvinner inte snabbt
utan stannar kvar i hundratalet år. Därför kommer
världen att fortsätta bli varmare även om vi vänder
utvecklingen. Vi måste se till att halten av växthusgaser i atmosfären minskar och inte ökar.
2 Förtunning av ozonlagret. Medan ozonlagret i
atmosfären är en skyddande sköld mot farlig solstrålning är marknära ozon ett gift som påverkar
vår hälsa och minskar skördarna. Den farliga solstrålningen kan orsaka hudcancer, ögonskador
och minskade skördar. Ozonlagret i atmosfären
bryts ner på grund av utsläpp av gaser såsom freoner, kväveoxider och brom. Det marknära ozonet
ökar som ett resultat av vår användning av fossila
bränslen. 1 500 dödsfall varje år i Sverige anses
kunna bero på marknära ozon.
3 Ökningen av atmosfäriska aerosoler påverkar
klimatet. Aerosolkoncentrationen beror på luftföroreningar av både uppvärmande sotpartiklar
och kylande partiklar, såsom nitrat och sulfat.
Strategier måste utvecklas för att minska dessa.
4 Försurning av haven, som ytterst orsakas av våra
utsläpp av fossila bränslen, försämrar förutsättningarna för det marina livet. Korallrev, musslor
med flera får svårare att bilda hårda delar i sina
organismer, såsom skal. Kombinationen av överfiske och övergödning samt varmare havsvatten
försvagar livsbetingelser och minskar havens förmåga att lagra koldioxid. Sambanden är kristallklara och utgör starka argument för att snabbt och
bestämt minska utsläppen av koldioxid, oavsett
riskerna för ett varmare och mer instabilt klimat.

5 Global användning av färskvatten. Jordbruket är

0.0

världens största vattenanvändare. Cirka 70 % av
det färskvatten som vi använder går till bevattning.
Ungefär en fjärdedel av världens största floder når
inte längre havet under delar av året som ett resultat av att färskvattenresurserna överutnyttjas. Att
säkra mat till en person kräver i storleksordningen
1 300 m3 vatten. En långt mer effektiv användning
av vattenresurserna är nödvändigt.
6 Kemisk förorening. I vårt konsumtionssamhälle
tillsätts giftiga kemikalier i många produkter. Det
handlar om byggmaterial, ytbehandlingar, möbler,
kläder, hudvårdsprodukter, livsmedelsförpackningar och mat. Giftiga kemikalier minskar den biologiska mångfalden och påverkar vår hälsa. Vi måste
minska koncentrationen av olämpliga kemikalier
i vår omgivning och sträva efter ett giftfritt samhälle.
7 Expansion av jordbruksmark. Jordens ekosystem,

utanför jordbruket, är en enorm kolsänka.Närmare
25 % av våra utsläpp tas upp av skogar, myrar, våtmarker och gräsmarker. Jordbruket beräknas stå för
ungefär en tredjedel av utsläppen av växthusgaser
då man räknar in avskogning, markutarmning och
husdjursproduktion. Vi måste transformera jordbruket från att vara en stor ”producent” av växthusgaser till att bli en sänka i samma storleksordning.
Om detta ska kunna uppfyllas får inte jordbruket ta
mer mark i anspråk. Befintlig jordbruksmark måste
skyddas från erosion och bebyggelse och jordbruket måste kretsloppsanpassas.
8 Förlusten av biologisk mångfald är djupt oroan-

de i ett läge när vi insett att det inte bara handlar
om att värna enskilda arter, utan att värna försörjningen av mat och säkerställa störst möjliga motståndskraft mot olika störningar, till exempel förmågan att lagra koldioxid, vilket i sin tur påverkar
klimatförändringen. Utrotningen av arter anses
idag ligga mellan hundra till tusen gånger högre
än den naturliga förlusten av arter.

9A Överutnyttjande av kvävecykeln. Mänsklighe-

ten tillför idag betydlig mer kväve än vad biosfären gör i sig självt. Det stora bidraget sker främst
genom användningen av handelsgödsel i jordbruket, men även kväveoxider från trafiken bidrar.
Detta resulterar i övergödning, algblomning och
syrefattiga döda havsbottnar orsakade av biologiska nedbrytningspocesser.
9B Överutnyttjande av fosforcykeln. Näringstillförsel av fosfor till jordbruket kommer i framtiden
att bli ett stort problem. I det moderna jordbruket
används mycket konstgödsel och näringsläckaget
av fosfor och kväve från åkrarna är stort. Fosfor
är, liksom olja, en fossil resurs. Liksom för ”peak
oil” finns en oro för ”peak fosfor”. Världens stora
fosforresurser finns i tre länder: Kina, USA, samt
Västsahara som kontrolleras av Marocko.

Miljöproblematiken
är komplex, men kan
delas upp i orsaker,
verkan och konsekvenser. Figuren visar de
viktigaste miljöproblemen och vilka följder
de får.

Översvämningar kommer att bli alltmer
vanliga med allt vad
det innebär av ökade
kostnader och vardagsbekymmer.
(Källa: Nynäshamns kommun, 2005)

T v: Utsläpp av vattenburet fosfor till Östersjön från kringliggande
länder 2005.
T h: Utsläpp av vattenburet kväve. Konsekvensen blir övergödning av innanhav, och
syrebrist då organiskt
material bryts ner.
(Källa: Morgondagens jordbruk, Artur Granstedt, 2012.
Helcom)

Ozonskiktet skyddar mot farlig UV-strålning. Ozonhålet
över Sydpolen har blivit större med åren. I september
2006 var ozonhålet som störst (till vänster), men 2013
var det mindre (till höger). Kanske ett framsteg på
grund av Montreal-protokollet där nationer lovade att
förbjuda ozonnedbrytande substanser som förstör det
känsliga skiktet. Ozonuttunning kan även uppstå över
Nordpolen, men denna har hittills inte varit lika stor
som över Sydpolen.
(Källa: NASA Ozone Watch)

Utbredning av syrefria
bottnar (svart) och
bottnar påverkade av
akut syrebrist (grå) i
Östersjön under hösten
2013. Figuren visar
också de stationer som
besökts under karteringen.
(Källa: SMHI)
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Användningen av
fossila bränslen och
världsbefolkningen
under 2000 år. Den
stora befolkningsökningen möjliggjordes
av tillgången på billig fossil energi. Man
ser tydligt hur de två
kurvorna följer varandra. Gropen i kurvan
på befolkningsantalet
visar pesten på medeltiden.

Klimatförändring

Den gula linjen visar
medelvärdet på Nordpolens isutbredning
under perioden 1981–
2010. Satellitfotot
visar bottenrekordet
för isens avsmältning
vilket togs i september 2012. Även 2013
var isens utbredning
betydligt under genomsnittet för tidigare
20-årsperiod.

Klimatförändringen är först och främst en fråga
om mer instabilt väder med olika effekter i olika
delar av världen. Vi har redan alltmer frekventa
stormar, översvämningar och torkkatastrofer.
Hundratals miljoner människor har redan påverkats negativt av klimatförändringen. Men om
temperaturhöjningen forsätter kommer situationen att förvärras och det blir allt svårare att leva
på Jorden och livsmedelsförsörjningen kommer
att påverkas med svält för många som följd.

(Källa: NASA)

Det värsta scenariot är dock att vi råkar ut för
tröskeleffekter, ”tipping points”, där klimatsystemet radikalt ändrar förutsättningarna för det
mänskliga samhällets utveckling.
• Att golfströmmen försvagas mer än 80 % med
stora konsekvenser för klimatet i Skandinavien.
• Att större delen av Grönlands glaciärer smälter
och att Västantarktis istäcke smälter och glider ut i
havet, vilket skulle motsvara en höjning av havsnivån på sex-sju meter (en meter per sekel).
• Att de stora landisarna i Himalaya smälter, sju av
världens stora floder hämtar sitt vatten därifrån.
Konsekvenserna för färskvattenförsörjningen i
Kina, Indien och Pakistan skulle bli katastrofala,
först som översvämningar och senare som vattenbrist. Mer än en miljard människor berörs.
• Att Amazonas regnskogar skulle torka ut, vilket
skulle leda till dramatiska konsekvenser för nederbörden i både Syd- och Nordamerika med förödande konsekvenser för produktionen av mat.
• Att tundran i Sibirien smälter och börjar ge ifrån
sig stora mängder metangas, vilket kan leda till en
skenande uppvärmning av klimatet.
I den engelska Sternrapporten från 2006 görs
en genomgripande analys av klimatförändringens
ekonomi. Det hävdas att en stabilisering av koldioxidnivåerna endast kommer att uppnås vid en
minskning av utsläppen på mer än 80 % från nuvarande nivå. Kostnaden kan emellertid begränsas
till 1 % av den globala motsvarigheten till BNP.
Om inga åtgärder vidtas beräknas kostnaderna för
framtiden öka till 5–20 % av global BNP. Det blir
då svårt eller omöjligt att få ändringar till stånd.

Gaser som medför
växthuseffekt. Värdena avser de globala
genomsnittliga temperaturförhöjningar som
kan förväntas under
perioden fram till 2030.
(Källa: Bert Bolin m fl)

Förändring av Jordens
medeltemperatur Co för
perioden 1850–2009.
(Källa: Bränsleceller i
personbilar–En teknoekonomisk well-to-wheel analys av
vätgas som fordonsbränsle,
Daniel Eriksson, Wilhelm
Löwing, KTH, 2012 )

Princip för växthuseffekten.
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Orsaker. Växthuseffekten beror främst på utsläpp

av koldioxid, men även av ﬂuorerande gaser [HFC
(freon), PFC, SF6], metan, lustgas (dikväveoxid)
och ozon. De största källorna till växthusgaser är
energiproduktion 26 %, industri 19 %, avskogning 17 %, jordbruk 14 %, transporter 13 %, hushåll 8 %, avfallshantering 3 %.
Växter tar upp koldioxid medan de växer, och
avger koldioxid när de förmultnar eller bränns.
Därför blir slutsumman av dessa processer i stort
sett noll. De mäktiga haven på Jorden har kunnat absorbera stora mängder koldioxid, närmare
en tredjedel av våra utsläpp, men ett mättnadsläge
närmar sig. Förmågan till uppsugning av koldioxid beror även av pH-värdet. Haven blir allt surare
och andelen koldioxid som kan tas upp minskar.
Största metangaskällan står köttproduktionen för,
därefter kommer jordbruket och skövlandet av
skogar. Stora mängder kan även frigöras om permafrosten smälter. Dessutom kan metan avgå från
havsvattnen. Lustgas (dikväveoxid) kommer till
största delen från jordbruket. Fluorerande gaser
används i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar och i en del kemiska processer.
Effekter. De senaste 10 000 åren har koldioxidhalten legat på i snitt 270 ppm (parts per million).
För närvarande ligger den kring 400 ppm. Beräkningar visar att det kan ske temperaturökningar på
1,6–6 °C, beroende på olika åtgärder för att minska växthuseffekten. Upp emot sex graders ökning
medför högst troligt stora katastrofer. Någonstans
i spannet kan det också uppstå ”tipping points”
där en effekt kan orsaka dominoeffekter inom
andra områden. Ett tecken på en ”tipping point”
kan vara issmältning i Arktis.
Konsekvenser.Vattennivåer i haven kan stiga med
15–100 cm på ett århundrade. Låglänta områden
kommer att drabbas hårt av översvämningar och
förorenade grundvatten. I mellersta och norra
Sverige kommer dock landhöjningen att motverka stigande havsnivå. Klimatzonerna kommer att
förskjutas över stora delar av jordklotet. Vi kommer oftare att drabbas av extrema vädersituationer. Har vi i Norden otur kommer issmältningen
vid Arktis att vända golfströmmen och hota med
en ny istid.
Åtgärder. Enligt den senaste forskningen och förståelsen för ”tipping points” måste vi rikta in oss
mot att ökningen i medeltemperatur runt Jorden
håller sig under 1,7 °C och 350 ppm (parts per
million) koldioxid. De individuella utsläppen av
växthusgaser (koldioxidekvivalenter) måste ner till
mellan 1 och 1,5 ton per år.
Det betyder nivåer som ligger 80 % till 100 %
lägre än vad som släpps ut idag. En rimlig och
nödvändig målsättning är 50 % minskning till
2020, 70–80 % minskning till 2035 och 90 %
minskning till 2050.
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Andra miljöproblem
Strålning. Strålning i form av radioaktiv strålning,

UV-strålning och elektromagnetisk strålning är
bedrägliga faror eftersom vi inte kan uppleva med
våra sinnen när vi utsätts för alltför höga värden.
Tillväxtsamhället. Det stora linjära flöde av natur-

Genomsnittlig höjning
av global havsnivå.
Referensperioden är
1900-1905. Kurvorna
är anpassade så att de
har samma värde 1993,
vilket är det första år
satellitmätningar blev
tillgängliga. Beräknade
osäkerheter är markerade som skuggade
områden.
(Källa: IPCC, 2013)

resurser till avfall som håller igång dagens samhälle
visar låg systemeffektivitet och överkonsumtion. Vi
får ett berg av slit- och slängprodukter som genererar avfallsproblem. Vi förbrukar (gräver upp och
sprider ut) stora mängder ändliga resurser, såsom
kol, olja, metaller och mineraler, dessutom radioaktiva ämnen, på ett i längden inte hållbart sätt. Vår
energiförsörjning och vår livsstil bygger på att fossila bränslen är förhållandevis billiga. Vi måste lära oss
att ta ansvar för helheten, när det gäller vad vi äter,
konsumerar, hur vi bor och hur vi reser, och använda
förnybara energikällor som sol, vind, biobränslen
och vattenkraft, samt hushålla med resurserna.
Befolkningsökningen. Hur stor befolkning kan vår

planet försörja? 80 % av Jordens befolkning finns
i fattigare länder och det är där som större delen
av befolkningstillväxten sker. Antalet människor
kommer enligt prognoser att öka till 9 miljarder år
2050, därefter kommer ökningen troligen att plana
ut. Tendensen är att i länder med bättre ekonomi,
längre utbildning och förändrad roll för kvinnorna
sjunker födelsetalen. År 1963 födde kvinnor i världen i genomsnitt fem barn. Femtio år senare, 2013,
föder varje kvinna i genomsnitt max 2,5 barn. Det
är en av de stora positiva förändringarna i världen.
Urbanisering. Befolkningen i de fattigare länderna
växer snabbare i städerna än på landsbygden, och
fortare än vad myndigheter kan klara av. Under
tjugohundratalets första decennium översteg
mängden människor i städer för första gången i
Jordens historia antalet människor på landsbygden. Det resulterar i brist på bostäder, vatten,
avlopp och kommunala transporter, och leder ofta
till slum och kåkstäder. God odlingsmark tas i
anspråk för bostäder och infrastruktur.

Övre kurvan visar
ökningen av antalet
industriellt framställda
kemikalier. Flera av
dem ingår i kemiska
bekämpningsmedel för
insekter och kvalster.
Den ökade användningen av kemiska
bekämpningsmedel
ger bakslag, vilket kan
utläsas i den undre
kurvan som visar ett
ökande antal arter
som blir resistenta mot
bekämpningsmedel.
(Efter ”Miljö från A till Ö,
Svenska folkets miljölexikon”,
huvudred. Bengt Hubendick,
1992)
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Vattentillgången. Vattentillgången i världen är
stor, 71 % av jordens yta är täckt av vatten, men
det mesta är saltvatten. Endast 2,5 % av världens
vattenmängd är sötvatten. Den största delen av sötvattnet, 69 %, utgörs av glaciärer och snö, huvudsakligen i Antarktis och på Grönland. Det som är
tillgängligt för människor är grundvattnet (30 %
av sötvattnet) och ytvattnet, det vill säga floder och
sjöar (1 % av sötvattnet). Det är inte bara så att det
regnar olika mycket på olika platser. På vissa ställen
kommer allt regn på en gång under en kort period.
Ett sätt att kunna utnyttja detta vatten under en
längre tid är att lagra vatten i konstgjorda grundvattenmagasin. Fördelen är att avdunstningen blir
mycket mindre än från dammar.

0.0

Vattenstress-index i
världen år 2012.

mer att bli ett av de stora problemen i världen i
framtiden av flera skäl: världens befolkning växer,
grundvattenreserver förbrukas och vatten förorenas
så att det blir otjänligt. Sötvatten är väldigt ojämnt
fördelat över världen och skogsskövling och klimatförändring ökar problemen med torka och översvämning. En målsättning enligt FN är rent vatten
till varje individ. Vattenbristen drabbar inte bara
fattiga länder utan också länder som USA, där den
jättelika grundvattenreservoaren Ogallala håller på
att tömmas så sakteliga. På många ställen är dricksvattentillgången starkt begränsad, men i Sverige är
vi lyckligt lottade. För närvarande är 1,3 miljarder
människor på Jorden utan säker vattenförsörjning.

Resurser i världen
I själva verket är det troligast att gränserna för
hur många människor Jorden kan försörja beror
av tillgången på förnyelsebara råvaror och inte av
tillgången på icke förnyelsebara råvaror. En annan
begränsande faktor är naturligtvis miljöförstöringen som orsakas av användningen av olika resurser.
Vi människor stör kretsloppen i naturen och smutsar ner tillgångar, till exempel genom att fiska ur
hav och sjöar, och smutsa ner dem. Det är också
svårt att bedöma storleken på reserverna av olika
icke-förnybara råvaror, osäkerheterna är stora.

• Världens största
städer är Tokyo (36
miljoner invånare),
J a k a r ta , S e o u l ,
Shanghai, Delhi,
Mexico City, São
Paulo, Bombay och
New York (19 miljoner invånare).
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Ökenutbredning
Minskande skog
Konstant skog
Skogstillväxt

Livsmedelsförsörjningen. Av Jordens yta är enbart
3-4 % odlingsbar. Ändå visar beräkningar att alla
magar skulle kunna mättas. För närvarande har
en miljard människor svårt att få mat för dagen
eftersom rättvis fördelning av föda inte fungerar.
Jordbruket står inför viktiga omdaningar: Stoppa expansionen av jordbruksmark. Minska skogsavverkning, särskilt i tropiska regnskogar. Minska
skördegapet. I stora delar av Afrika, Latinamerika
och Östeuropa skulle effektivare användning av
befintliga grödor, förbättrade skötselåtgärder och
förädling av nya växtsorter kunna öka den nuvarande livsmedelsproduktionen med nästan 60 %.
Använd insatsmedel mer strategiskt. En strategisk
omfördelning av vatten, näringsämnen och jordbrukskemikalier skulle öka den nytta vi får ut från
dem. Idag använder man för mycket på vissa ställen,
för lite på andra. Förändra kostvanor. Att odla djurfoder eller biobränsle på högklassig åkermark är
ett slöseri med resurser. Om odlingsmarken endast
används för direkt livsmedelsproduktion kan man
öka antalet kalorier som produceras per person
med cirka 50 %. Minska matavfallet. En tredjedel
av den mat som jordbruket producerar slängs bort,
kasseras eller äts upp av skadedjur. Att helt eliminera slöseriet från jord till bord skulle kunna öka
andelen mat tillgänglig för konsumtion med 50 %.

Biologiska resurser. Biologisk och genetisk
utarmning ökar både på land och i vatten. Atlanten och Stilla havet är redan nu kraftigt överfiskade. FAO (FN:s livsmedelsorgan) anser att dagens
fångstnivå måste sänkas med 30 % för att nya
resurser ska kunna återväxa. En avsevärd skogsskövling sker i de syreskapande tropikskogarna.
Snabba åtgärder krävs. Regnskogen, som upptar
7 % av Jordens yta, hyser 2/3 av världens alla arter.
Cirka 30 000 arter per år försvinner i regnskogarna. 70 % av Asiens skogar har gått förlorade. Med
nuvarande trend kan skogarna vara helt borta om
35 år. Även i Europa har skogarna förändrats dramatiskt under 1900-talet genom avskogning men
också en ensidig satsning på monokulturer såsom
granskogar.

Tar resurserna slut?
Fosforråvara är en viktig resurs i konventionellt
jordbruk, eftersom fosfor är en grundläggande
och icke ersättningsbar ingrediens i handelsgödsel. Detta beroende behöver brytas så att vi inte
når en ”peak” fosfor. Vi kan klara av att producera
tillräckligt med mat åt de nio miljarder människor
som förväntas leva på jorden år 2050 utan att förbruka jordens naturtillgångar, men det förutsätter

Världen förlorar skogsareal motsvarande
1 140 fotbollsplaner
varje timma (= 835 hektar). 1/5 del av människans klimatpåverkan
beror på avskogning.
Minskningen har flera
orsaker, de största är
att marken används till
andra ändamål så som
spannmålsodlingar och
palmoljeproduktion.
Ny infrastruktur är
ytterligare en orsak. I
ett antal länder arbetar
man med att vända
utvecklingen. Några av
de länder som i början
av 2000-talet varit
mest framgångsrika i
att åstadkomma tillväxt
av skogsmark är Kina,
Spanien, Vietnam, USA
och Italien.
(Källa: Millennium Ecosystem
Assessment, ur ”Vital Forest
Graphics – Stopping the
Downswing”, publicerad av
UNEP/GRID–Arendal, 2008)

Nedan till vänster:
Vinter- respektive
sommarförhållanden
med förväntad ökning/
minskning av nederbörd för år 2071-2100
jämfört med genomsnittlig nederbörd åren
1971–2000.
Nedan till höger: Förväntade vinter- respektive sommarökningar
av temperatur motsvarande år.  (Källa: SMHI)
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Fördelningen av
inkomster i världen.
Varje horisontalt band
representerar en
femtedel av världens
befolkning. Den rikaste
femtedelen (överst)
förbrukar 82,7 % av
tillgångarna, den fattigaste 1,4 %. 1960 var
motsvarande siffror
70,2 % respektive
2,3 %.
(Källa: UNDP, Human Development Report, 1992)

Primärenergianvändning per person i ett
antal olika länder
under 2011. Det är stor
skillnad på energianvändning mellan olika
rika länder. I USA och
Kanada gör man av
med ännu mer energi
per capita än vad Norge
gör. Australien och
Ryssland ligger över
EUs genomsnitt. I länder som Kina, Indien
och Brasilien förbrukar
man mindre energi
per invånare och år än
genomsnittet i Europa.
(Källa: Rapport, Är Sverige ett
föregångsland inom energipolitiken? Naturskyddsföreningen, Emma Petersson. Info
hämtad från Världsbanken)

att vi anammar en mer hållbar strategi för livsmedelsproduktion. Ekologisk odling behövs, främst
för lokala behov, samt odlingsmetoder som ökar
jordens bördighet i stället för att utarma den.
Naturgrus används huvudsakligen inom byggnads- och anläggningssektorn, som ballastmaterial
vid väg- och järnvägsbyggen, vid grundläggningar
och i betong och asfalt. Brist på naturligt grus
kommer först att uppstå lokalt, speciellt kring
storstäderna. Idag kan sand till betong skopas upp
ur hav, vilket kan leda till erosion. Lösningen ligger i att man använder mer krossmaterial istället
för naturgrus.
När det gäller metallerna ser inte utvecklingen
så hotfull ut. Men det kan vara intressant att peka
ut de metaller där knapphet på resurser kommer
först. Tenn och silver hör till de metaller som
bör uppmärksammas. Även volfram och möjligen
koppar kan vara aktuella. På längre sikt bör listan
kompletteras med zink samt guld och platinametaller. Sällsynta jordartsmetaller i ny teknik kan
också bli svåra att få tillräckliga mängder av.
Problemen med fossila bränslen är inte att de
kommer att ta slut. De blir däremot allt dyrare att
utvinna, till exempel skifferolja, och köpa och de
leder till klimatförändringar. Kolbrytning innebär
större ingrepp och mer utsläpp av föroreningar än
andra fossila bränslen. Gas är den renaste formen
av de fossila bränslena men även den orsakar klimatförändringar. Förnybar energi är lösningen.

Fattiga och rika
Hur ska vi kunna förvalta de naturliga grundvalarna för vår egen existens och se till att resurser
blir mer rättvist fördelade mellan länder, samhällsklasser och generationer? Genom att förbruka
begränsade naturresurser börjar vi även kolonialisera framtiden. Det råder en orimlig skillnad på
livsstil och resursförbrukning mellan fattiga och
rika. Faktum är att 20 % av Jordens befolkning
använder 80 % av planetens resurser, medan övriga 80 % får nöja sig med 20 % av resurserna.

Brasiliens regnskog får ge vika när man ökar de redan
enorma arealer som finns för odling av sojabönor. Världens skörd från sojabönodlingar går främst till djurfoder. 
(Foto: Swedwatch)

Krig, terror och konflikter
En ojämn fördelning av resurser, till exempel rent
vatten och olja kan räknas till de största potentiella krigsriskerna. Antalet vattenkonflikter ökar.
Ett av de tydligaste exemplen på miljökrig är
Gulfkriget 1991 när Iraks armé under ledning av
Saddam Hussein invaderade Kuwait för att tillskansa sig grannlandets olja. Innan alliansen av
USA, Storbritannien och ett antal arabstater övervann Irakarmén satte denna eld på 700 oljekällor
i historiens värsta miljömord. Himlen förmörkades av svart rök, oljesjöar dränkte öknen och längs
kusten skvalpade hundratusentals ton olja.
Stabilitet i naturen uppnås genom mångfald,
där många olika organismer samverkar med varandra. I industritillväxtsamhället organiserar vi
samhället med stora monokulturer och centraliserade produktionssystem, och våra aktiviteter
får till följd att naturens mångfald minskar, den
blir mer sårbar. När något går på tok i ett sådant
samhälle utlöses en större kris där olika delar kan
dra med sig varandra i fallet. För att erhålla en väv
av ekologiska och biologiska bärkraftiga system
som även tål stora påfrestningar behövs gedigna
kunskaper. Vart femte däggdjur och var åttonde
fågelart på Jorden löper för närvarande stor risk
att utrotas.

Brinnande oljefält i Kuwait. Obalans mellan fattiga och
rika kan vid konflikter leda till mänskligt lidande och
naturkatastrofer.
(Foto: Scanpix/ Andy Clark)
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Ekosystemens resiliens
Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig
det är en skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det
handlar alltså både om motståndskraft, anpassningsförmåga och vid en stor störning även förmåga till omställning.
Förr pratade man om ekologisk balans, men
det är egentligen missvisande eftersom alla ekologiska system förändras med tiden. Därför talas
man nu hellre om ekologisk resiliens och om resilienstänkande. När det gäller ekologisk resiliens så
handlar det om insikten att människor och natur
är så pass kopplade till varandra att de bör uppfattas som ett helt sammanvävt social-ekologiskt
system. Detta synsätt påminner också om begreppet humanekologi, studiet av förhållandet mellan
människan och hennes totala omgivning.
Biologisk mångfald utgör en viktigt grund
för ekosystemens resiliens eftersom det innebär
en spridning av riskerna och större möjlighet till
omorganisation efter en störning. En aspekt av
resiliens som den biologiska mångfalden bidrar till
är ”redundans” vilket innebär att om en art utrotas kan dess utrymme i ekosystemet övertas av en
annan art med liknande funktion. Vid liten mångfald, och låg resiliens kan en mindre störning leda
till en plötslig och oväntad ekologisk kollaps – en
liten förändring i ett känsligt system kan vara tillräckligt för att nå bortom systemets tröskelnivå.
En sådan förändring kan ofta vara irreversibel.
I vårt globaliserade samhälle finns det nästan
inga ekosystem som inte har påverkats av människor, och inga människor som inte är helt beroende
av de tjänster som ekosystemen tillhandahåller.
Problemet är att många verkar ha glömt bort att
våra ekonomier och samhällen i grunden är sammanvävda med planeten och de livsuppehållande
ekosystemtjänster som ger oss ett stabilt klimat, rent
vatten, mat, fibrer och många andra tjänster. Det är
hög tid att återkoppla till naturen och börja räkna
med och förvalta naturkapitalet på ett hållbart sätt.
Resilienstänkande innebär att man strävar efter
att bygga flexibilitet och anpassningsförmåga istället för att uppnå vad som på kort sikt ser ut att vara
effektivt. Tillgången till billig fossil energi och rovdrift på resurser har sedan andra världskriget lett till
ett konsumtionssamhälle som nu accelererat så långt
att det driver mänskligheten farligt nära planetens
gränser, så till den grad att abrupta förändringar i
klimat och miljö inte kan uteslutas. Resursbegränsningar, ekonomisk instabilitet, ojämlikhet och miljöförstöring är tydliga signaler på att ”business-asusual” inte kan fortsätta. Den stora frågan är hur vi
kan bli kloka förvaltare av planeten, hur vi kan hitta
en långsiktig balans mellan människors livsstil och
en hållbar användning av Jordens ekosystem.
Vad vi behöver är innovationer till förmån för
en hållbar livsstil, som kan öka människors välbe-

finnande och samtidigt stärka ekosystemens förmåga att producera tjänster. Förändring är redan
på gång, Transition towns, grön urbanism, agroekologiska jordbruk, förnybar energi, ekosystembaserat fiske, energieffektiva hus med mera. Men
de flesta ekonomiska och tekniska lösningar är
fortfarande präglade av ekologisk analfabetism, de
är alltför lineära och fokuserade på enskilda isolerade problem. Den utmaning vi står inför handlar
om förändring av livsstil och samhällsutveckling,
att återkoppla samhället till biosfären och hålla
oss inom planetens gränser.

0.0

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kallas alla de nyttigheter vi får
från naturen. Planetens ekosystem är det som försörjer människan med varor och tjänster. De ger
oss mat, vatten och material, de renar vatten och
luft, binder jorden, bryter ner död materia, pollinerar våra grödor etcetera. Ekosystemtjänsterna
skapas ofta i samspelet mellan människor och
natur och de påverkar direkt eller indirekt människors välmående och välfärd. Vi måste använda
oss av ekosystemen för vår överlevnad, men det
måste ske på ett sådant sätt som inte riskerar kommande generationers möjligheter till välfärd. Vi är
alla en del i ekosystemen.
Historiskt sett så har vi tagit det som naturen
ger för givet. Idag brer människans aktiviteter ut
sig över hela planeten i en sådan omfattning att
våra och andra arters livsmöjligheter påverkas och
då måste vi tänka över vad det faktiskt innebär.
Utmaningen inför framtiden är att stärka ekosystemens kapacitet att upprätthålla produktionen av
ekosystemtjänster och varor och dess långsiktiga
kapacitet att klara förändring, ”resiliens”.
Termen ekosystemtjänster började användas på
1980-talet i kretsar av ekologiska ekonomer. Det
var ett sätt att tydliggöra för ekonomer att naturen
var något mer än ett lager av varor, att det fanns
processer och funktioner i ekosystemen som hade
ett värde för människan. Ekosystemtjänstanalys är
en planeringsmetod som tydliggör naturens roll i
strävandet efter en hållbar utveckling.
Ekosystemtjänsterna delas vanligtvis in i fyra
kategorier: stödjande, försörjande, reglerande och
kulturella tjänster.

Exempel på en reglerande ekosystemtjänst
när bin pollinerar
växter, vilket krävs i
75–90 % av de fall då
det handlar om växter
som ska bli människo
föda.
I Kina finns särskilda
pollinerare, där det
saknas insekter som
kan göra arbetet, vilket
är både tidsödande och
mödosamt.

De stödjande tjänsterna är grundläggande pro-

cesser som gör liv möjligt på planeten:
• Solen, som strålar energi till jorden och möjliggör fotosyntesen och växandet av växterna.
• Jorden, nedbrytningen och cirkulationen av
näringsämnen som är grundstenarna för liv.
• Vattnet och dess kretslopp mellan atmosfären
och marken även det en förutsättning för liv.
• Luften, atmosfären och dess sammansättning
påverkar klimatet och möjligheten till liv.
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Ekosystemtjänster
brukar delas upp i fyra
delar. De stödjande
tjänsterna som gör liv
på jorden möjligt. De
försörjande tjänsterna
som ger oss det vi
behöver för att överleva. De reglerande
tjänsterna som sköter
om de ekologiska
kretsloppen. De kulturella tjänsterna som
gör livet värt att leva.
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De reglerande tjänsterna visar på naturens för-

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Stödjande tjänster
(Gör livet på planeten möjligt)
SOLEN
(Energi)

JORDEN
(Näring)

VATTNET
LUFTEN
(Kretslopp) (Atmosfär)

Försörjande
tjänster

Reglerande
tjänster

Kulturella
tjänster

GRÖDOR
(ger oss mat)
TIMMER
(ger oss
material)
FIBRER
(kan bli tyger)
ÖRTER
(kryddor & medicin)

Våtmarker
(renar vatten)
Bin & fåglar
(pollinering,
fröspridning)
Förmultning
(ger bördig jord)
Skogen
(producerar syre)

Naturen
(rekreation)
Djur & växter
(ekologisk insikt)
Kulturlandskap
(skönhet)
Äldre
byggnader
(kulturhistoria)
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De försörjande tjänsterna som gör det möjligt

för oss att leva på vår planet.
• Vatten. Dricksvatten & tillgång till vatten.
• Mat. Odlade grödor, ätliga vilda växter, foder.
• Mat. Tam boskap, fjäderfän och vilt.
• Mat. Fisk, skaldjur och alger i sjöar och hav &
odlad fisk.
• Träd. Timmer, virke & biobränsle.
• Naturfiber såsom lin, hampa, bomull och silke.
• Örter. Naturmediciner, kryddväxter, kosmetika.
• Blommor.
• Genetiska resurser.
Marknadsvärde av ökad matproduktion,
undvikna kostnader för vattenrening eller
betalningsvilja för att bevara ett öppet
landskap.

Monetär
värdering

Rening av antal kubikmeter vatten
eller antal besökare till en nationalpark.

Kvantitativ analys

Identifiering av ekosystemtjänster och deras
värden.

Kvalitativ beskrivning
Alla ekosystemtjänster

Värderingspyramiden visar
att värdering kan göras
på att
olika
nivåer. (Källa:
TEEBpå2008
Värderingspyramiden
visar
värdering
kan göras
Interim Report)
olika nivåer.
[Källa: TEEB (2008) Interim Report]
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måga att ge förutsättningar för liv.
• Luftrening & luftkvalitet.
• Vattenrening & vattenreglering.
• Erosionsskydd & skydd mot naturkatastrofer.
• Reglering av lokalklimatet & reglering av klimatet globalt.
• Jordens bördighet, nedbrytning av organiskt
avfall.
• Föroreningar späds ut, bryts ner, remineraliseras, återcirkuleras.
• Bullerreducering.
• Sjukdomsreglering & skadedjursbekämpning.
• Pollinering av växter.
• Skydd av habitat och genpooler & upprätthållande av livsmiljöer för ungstadier.
De kulturella tjänsterna som gör att vi mår bra
av kontakt med naturen.
• Rekreation och ekoturism, naturen som källa för
att finna ro och avkoppling i tillvaron.
• Andliga värden, naturen som inspirationskälla
för sökandet efter mening med livet.
• Estetiska värden, njutandet av skönhet i naturen
och dess formspråk.
• Kulturell mångfald, symboliska värden såsom
kulturarv & naturarv.
• Ekologisk insikt, förståelsen av hur allt hänger
samman och att vi är en del av allt detta.

Ekosystemtjänster är ett bra sätt att åskådligöra
de värden som naturen ger oss ”gratis”, men som
om de förstörs innebär stora problem, uppoffringar och kostnader. Men att värdera ekosystemtjänster i pengar är problematiskt, hur mycket är ren
luft värd?
Om man ska värdera ekosystemtjänster så ska
man:
1. Beskriva ekosystemtjänsterna noggrant.
2. Värdera dem kvalitativt.
3. Värdera dem kvantitativt.
4. I sista hand möjligen försöka göra en monetär
värdering.
Att sätta ett faktiskt pris på ekosystemtjänster
som motsvarar deras värde är inte möjligt. Man
kan inte få in allt i priset, det blir ofta en undervärdering. Ekosystemen fyller flera funktioner
samtidigt och att fånga värdet på mångfunktionaliteten är svårt. Men om vi synliggör alla ekosystemtjänster som ett område ger, så kan vi ta mer
informerade beslut.
När man värderar ekosystemtjänster arbetar
man brett med att synliggöra värden och få fram
en förståelse för vilka aktörer som finns i landskapet. Deltagandeprocesser spelar en stor roll.
Här är sex områden man arbetar med: Direkta
marknadspriser, alternativkostnader enligt marknadspris, surrogatmarknad, betalningsvilja, värdering (deltagandemetoder) och nyttoöversättning.

0.1

Ekologi

0.1
0.0

Ekologi är enligt Nationalencyklopedin ”vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld”. Ekosystemen är komplexa sammanhang
där växter, djur, människor och mikroorganismer ingår. Det är svårt att
kunna överblicka systemen och exakt förstå vad som händer om vi ändrar
på några förhållanden. Alla naturens sinnrika lösningar, där olika arter har
anpassat sina livsfunktioner till varandra, utvecklade över lång tid kan lätt
störas. Mänsklig påverkan kan ibland slå ut hela ekosystem, till exempel då
skog skövlas och mark eroderar, eller då långlivade naturfrämmande ämnen
släpps ut som försämrar fortplantningsförmågan.

Allt hänger ihop
Stabilitet i naturen uppnås genom mångfald, där
många olika organismer samverkar med varandra.
I industritillväxtsamhället organiserar vi samhället med stora monokulturer och centraliserade
produktionssystem, och våra aktiviteter får till
följd att naturens mångfald minskar, den blir mer
sårbar. När något går på tok i ett sådant samhälle
utlöses en större kris där olika delar kan dra med
sig varandra i fallet. För att erhålla en väv av ekologiska och biologiska bärkraftiga system som även
tål stora påfrestningar behövs gedigna kunskaper.
Vart femte däggdjur och var åttonde fågelart på
Jorden löper för närvarande stor risk att utrotas.
Mångfald ger styrka. Ett system som är uppbyggt
på mångfald blir mer stabilt och artrikt. Genom
att studera naturen kan vi också se om något är fel.
Vissa lavar, till exempel, försvinner om luftföroreningarna är stora.
Levande organismer. Liv har uppstått och utveck-

lats till olika arter av växter och djur från väldigt
enkla organismer. Många av de tidigaste utvecklade organismerna finns kvar än idag för att livs-

Mångfald i naturen innebär fler djur- och växtarter. Monokulturer gör att antalet
arter minskar.
(Källa: ”Ecological Construction Practice – A-Z Manual for cost-conscious clients”, H. R. Preisig, W.
Dubach, U.Kasser och K. Viridén, 2001)

Näringsväven i ett
östersjöekosystem.
Väven har ett flertal
startpunkter och en
mångfald kopplingar
inom och mellan de
trofiska nivåerna.
(Efter Jansson 1972)
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