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Inledning 
 

 
Detta är dokumentation från en workshop i ekosystemtjänstanalys som hölls på Trafikverket 
i Västra Götalandsregionen den 9:e december 2010.  

Dokumentationen omfattar referat av presentationerna som gavs och en sammanfattning av 
diskussionerna. Efter en introduktion av begreppet ekosystemtjänster och en genomgång av 
hur en ekosystemtjänstanalys går till arbetade deltagarna i grupper med att kartlägga 
ekosystemtjänster utifrån kartmaterial över Västra Götalandsregionen.  

Workshopen hölls som en del i ett större arbete för att uppfylla ett uppdrag i Trafikverkets 
regleringsbrev (Regleringsbrev 2010-03-30) om att vidareutveckla metoder för att göra 
miljöbedömning av långsiktiga transportplaner. Detta arbete grundar sig i sin tur på insikten 
att dagens sektorsinriktade planeringsunderlag sällan kan användas på ett tillfredsställande 
sätt för att söka svar på vilken inverkan infrastrukturens långsiktiga planer har på 
landskapets möjlighet till hållbar utveckling. Ekosystemtjänstanalys sågs som en möjlig 
metod för att stärka den strategiska miljöbedömningen genom att tydliggöra landskapets roll 
för att uppfylla de nationella miljömålen.  

 

Presentationer 

Vad säger forskningen – hur mycket tål planeten? 
Människans samhällen och aktiviteter brer idag ut sig över planeten, och spår av våra 
verksamheter återfinns överallt. Det i sig är inte varken fel eller konstigt, då människan är en 
art bland andra. Men när våra aktiviteter börjar påverka livsmöjligheterna både för oss själva 
och andra arter måste vi tänka över vad det faktiskt innebär. Sedan 1950-talet har 
mänsklighetens aktiviteter accelererat inom ett antal områden vilket har lett till förändringar 
i jordens ekosystem Enligt forskningen måste dessa exponentiella kurvor (figur 1) börja böjas 
det kommande årtiondet. 

  

Ekosystemtjänster kallas alla de nyttigheter vi får från naturen t ex pollinerande insekter, 
vattenrening och skogars förmåga att binda kol och reglera klimatet. Människans 
välbefinnande och utveckling är helt beroende av dessa tjänster. 
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I ekosystemen kan det finnas trösklar, det betyder att det inte alltid går att backa 
och återställa miljöer eller ekosystem som kraschat. Det överfiskade 
torskbeståndet utanför Newfoundland som inte återhämtar sig trots fiskestopp 
är ett exempel. Vår övergödda Östersjö ett annat – att minska näringsläckaget 
räcker inte för att återfå ett klart och fiskrikt innanhav. Slutsatsen är att 
systemen passerat en tröskel, och denna typ av tröskeleffekter återfinner 
forskarna i en rad olika ekosystem jorden runt.  

I en forskningsartikel från 2009 (Rockström et al 2009) undersökte en 
forskargrupp huruvida det finns områden (processer) där människans påverkan 
är av en sådan omfattning att globala effekter och trösklar riskerar att nås. De 
fann nio olika områden där de bedömde att det fanns sådana risker: utsläpp av 
växthusgaser, uttunning av ozonlagret, förändrad markanvändning, 
vattenanvändning, förlust av biologisk mångfald, försurning av haven, tillförsel 
av kväve och fosfor till land och hav, aerosoler i atmosfären samt miljögifter. För 
vissa av dessa ämnen satte forskarna upp gränsvärden som vi inte bör passera 
för att undvika irreversibla förändringar. Innanför dessa gränser har vi ett stort 
handlingsutrymme som vi ska utnyttja smart för att försörja världens 
befolkning.  

 

 

 

Planetens ekosystem försörjer människan med varor och tjänster. Historiskt sett 
så har vi i regel tagit det som naturen ger för givet men i och med den ökade 
påverkan behöver medvetenheten om att naturen försörjer oss att öka. 

Figur  2: De nio planetära processer där människans påverkan är av en omfattning så 
att den riskerar leda till globala effekter. 
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Ekosystemtjänster är ett pedagogiskt begrepp för att lyfta fram alla de processer 
i naturen som vi drar nytta av, såsom vattenrening, pollinering, 
skadedjursreglering och nedbrytning. Resiliens handlar om ekosystemens 
långsiktiga kapacitet att klara av förändring och leverera ekosystemtjänster. 
Förändring är en naturlig del av alla system och ekosystemen behöver en viss 
nivå av mångfald och variation för att kunna motstå eller vidareutvecklas när 
störningar inträffar.  

Utmaningen inför framtiden är att stärka ekosystemens resiliens och därmed 
deras kapacitet att hantera förändring och upprätthålla produktionen av varor 
och tjänster. Om detta ska kunna lyckas behöver vi ökad kunskap om hur vi med 
hjälp av t ex biologisk mångfald, innovationer och nytänkande politik kan hålla 
oss inom planetens gränser och stärka resiliensen i samhälle och natur – något 
som blir allt viktigare för att klara av och minska de påfrestningar som 
klimatförändringar och annan miljöpåverkan innebär. 

 

De globala utmaningarna i det svenska sammanhanget 

Hur ser ett Sverige ut där vi håller oss inom de planetära gränsvärdena? Vilka är 
regelverken som tar ned de globala utmaningarna till de svenska 
myndigheternas vardag?  

Trafikverket ansvarar både för den långsiktiga planeringen av transportsystemet 
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart och för byggande, drift och 
underhåll av statliga vägar och järnvägar. Samtidigt är det Trafikverket som har 
det övergripande ansvaret att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem. 
Det betyder att planeringen av Transportsystemet ska bidra till att de 16 
miljökvalitetsmålen uppnås. 

Den 11 november 2010 ratificerade Sverige Europeiska 
Landskapskonventionen. Det innebär att Sverige ska:  

• erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen 

• öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila 
samhället, i privata organisationer och hos offentliga myndigheter 

• främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt 
och regionalt  

• utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning 
av dessa 

• utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör 
landskapet 

Ekosystemtjänster lyfts inte uttryckligen fram i landskapskonventionen men kan 
läsas in under helhetssyn och hållbar förvaltning. Att hantera och analysera 
ekosystemtjänster förutsätter en hög nivå av delaktighet, vilket är något som 
Landskapskonventionen betonar.  
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Konventionen om biologisk mångfald – CBD – kom till stånd på FN-
mötet i Rio de Janiero 1992. CBD har tre mål: bevarande av biologisk mångfald, 
hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och rättvis fördelning av nyttan som 
uppstår.  

CBDs Artikel 6: Allmänna åtgärder är högst relevant för Trafikverket:  

• ”utveckla nationella planer, strategier eller program för bevarande 
och hållbart nyttjande av biologisk mångfald eller i detta syfte 
anpassa befintliga strategier, planer eller program, vilka skall 
återspegla bland annat de åtgärder, som anges i denna konvention av 
relevans för den berörda fördragsslutande parten 

• integrera, så vitt möjligt och om så är lämpligt, bevarandet och det 
hållbara nyttjandet av biologisk mångfald i relevanta sektoriella eller 
tvärsektoriella planer, program och politiska riktlinjer”. 

På CBDs 10de partsmöte som hölls i oktober 2010 i Japan togs en ny global 
vision för biologisk mångfald som nu lyfter fram ekosystemtjänster. ”By 2050, 
biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, maintaining 
ecosystem services...” I målsättningen som också beslutades står ”by 2020 
ecosystems are resilient and continue to provide essential services…” 

En viktig del av CBD är Ekosystemansatsen  där bevarande och nyttjande av 
biologisk mångfald sätts i ett landskapsperspektiv, för att se vilka effekter olika 
åtgärder har på andra ekosystem eller områden än de som står i fokus för en 
specifik åtgärd. Ekosystemansatsen poängterar vikten av att ekonomiska och 
sociala faktorer inkluderas i arbetet för att bevarande och hållbart nyttjande ska 
kunna uppnås.  

I svensk lagstiftning kommer CBDs riktlinjer främst fram i de 16 nationella 
miljömålen. Det 16de miljömålet lyfter fram både ekosystemtjänster och 
resiliens dock utan att nämna begreppen.  

”Synen på biologisk mångfald och dess betydelse har ändrats sedan begreppet 
myntades på 1980-talet. Biologisk mångfald är gener, arter och deras samverkan 
samt vad de gör till nytta… som att rena vatten och luft, binda jorden och 
pollinera våra grödor.”   

”Samhällets insatser för att bevara den biologiska mångfalden bedrivs med ett 
landskapsperspektiv på förvaltningen av ekosystemen. Ekosystemens 
buffertförmåga bibehålls, dvs. förmågan att klara av förändringar och 
vidareutvecklas, så att de kan vara fortsatt produktiva och leverera varor och 
tjänster."  

Ytterligare 12 av miljömålen omfattar ekosystemtjänster. Ta till exempel ren 
luft, rent vatten och klimatpåverkan; ekosystemens funktion bidrar till att vatten 
och luft renas och att biomassan både på land och i haven binder koldioxid.  

När vi tittar på miljöfrågor uppdelat på t.ex. klimat, kemikalier och förlust av 
biologisk mångfald missar vi den sammantagna effekt de har på ekosystemen. I 
och med att det är ekosystemen som försörjer oss är det viktigt att förvaltningen 
förmår att hantera de aggregerade effekterna.  
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Ekosystemtjänster och ekologin bakom 
 

”Den nytta människor erhåller direkt eller indirekt från ekosystemfunktioner” 
                                           Definition på ekosystemtjänster av Costanza m fl i Nature 1997 

Citatet ovan kommer från en artikel i Nature som inte bara definierade 
ekosystemtjänster utan även försökte sig på att värdera världens ekosystem. 
Forskarna kom fram till en siffra som var tre gånger så stor som världens 
samlade BNP. Det är naturligtvis omöjligt att göra en sådan uträkning och 
artikeln fick mycket kritik. Men artikeln förde debatten om naturens värde 
framåt. Diskussionerna som följde handlade om hur forskarna gjort sina 
uträkningar – inte huruvida ekosystemen är av värde för oss.  

Ekosystemtjänsterna delas normalt in i 4 kategorier (Millennium Ecosystem 
Assessment 2005) : (1) försörjande, (2) reglerande, (3) kulturella och (4) 
stödjande tjänster. De stödjande tjänsterna är grundläggande processer, t ex 
fotosyntesen och cirkulation av näringsämnen; dessa tjänster ligger bakom de 
andra kategorierna av tjänster, och de tas normalt inte med i 
ekosystemtjänstanalyser eller vid ekonomisk värdering av ekosystemtjänster.  

Termen ekosystemtjänster började användas i början på 1990-talet i kretsar av 
ekologiska ekonomer. Det var ett sätt att tydliggöra för ekonomer att naturen 
hade ett värde. Termer som ekologiska varor och tjänster myntades för att de 
skulle vara intuitiva för ekonomer. Ekosystemtjänster (som det nu kallas) blev 
mer känt i bredare kretsar i och med forskningsstudien Millennium Ecosystem 
Assessment (MA) vilket var en global forskningsstudie med över 1000 forskare 
och experter som pågick mellan 2000 och 2005. I MA-studien bedömdes 
kapaciteten hos 24 olika typer av ekosystemtjänster. Resultaten visade att 
produktionen av grödor, boskap och trä ökat de senaste 50 åren vilket lett till 
ökat välstånd för många. Denna ökning har dock uppnåtts till priset av att andra 
ekosystemtjänster minskat, framför allt de reglerande tjänsterna. Dessutom har 
ekosystemens ”hälsa” (eller resiliens) urholkats vilket utgör ett hot mot 
ekosystemens långsiktiga kapacitet att generera ekosystemtjänster. 
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Box 1: Ekosystemtjänster 
 
Försörjande tjänster 
1. Grödor 
2. Boskap 
3. Fiske 
4. Vattenbruk (tex fisk- el musselodling) 
5. Mat från vilt 
6. Timmer & annan träfiber 
7. Andra fibermaterial: Bomull, hampa, 
silke 
8. Biomassa/bränsle 
9. Färskvatten 
10. Genetiska resurser 
11. Biokemikalier, naturmediciner och 
läkemedel 
 
Reglerande tjänster 
12. Luftkvalitet 
13. Reglering av globalt klimat 
14. Reglering av regional & lokalklimat 
15. Vattenreglering 
16. Erosionsskydd 
17. Vattenrening & avfallshantering 

18. Sjukdomsreglering 
19. Skadedjursbekämpning 
20. Pollinering 
21. Skydd mot naturkatastrofer 
 
Kulturella tjänster 
22. Rekreation & ekoturism 
23. Andliga & religiösa värden 
24. Estetiska värden 
 
Stödjande tjänster 
25. Omsättning av näringsämnen (rollen 
som t.ex. dessa ämnen spelar - kväve, 
sulfat, fosfor, kol - för olika processer 
såsom förruttnelse och absorption) 
26. Primärproduktion (t.ex. alger som 
omvandlar solljus och näring till biomassa, 
och därigenom bildar basen av 
näringskedjan i marina ekosystem) 
27. Omsättning av vatten (vattenflöden 
genom ekosystemen i fast, flytande och  
gasform) 

 

Ekosystemtjänster har inte fått samma uppmärksamhet som klimatfrågan. Men 
faktum är att de hänger intimt samman och för att hantera klimatförändringen 
är det nödvändigt att också hantera frågan om ekosystemtjänster. Klimat och 
ekosystemtjänster hänger ihop på flera sätt. Dels så minskar ekosystemen 
klimatförändringen genom att ekosystemtjänsten ”global klimatreglering” tar 
upp hälften av människans utsläpp av koldioxid. Beroende på hur jordbruk och 
skogsbruk bedrivs kan detta upptag av koldioxid påverkas. Samtidigt påverkar 
också klimatförändringen olika ekosystemtjänster, till exempel kan 
pollineringen påverkas när blomningstider förändras. Växter och pollinerare 
riskerar att ”missa” varandra. Förskjutning i tid pga ändrade temperaturer kan 
också innebära födobrist, många arters tid för reproduktion är anpassad till 
växters blom- eller fruktsättning.  

En annan klimatrelaterad ekosystemtjänst som blir uppenbar vid stormar och 
orkaner är erosionsskydd och andra typer av skydd mot naturkatastrofer. En 
kuststräcka med korallrev och mangroveskogar kan t ex bryta och buffra 
effekterna av en stor våg. En hårt exploaterad kust har förlorat 
ekosystemtjänsten erosionsskydd och är därför mer sårbar.  

Påverkan och hoten mot ekosystemtjänsterna kommer bland annat från 
förändrad markanvändning. Det intensiva jordbruket som bedrivs i många delar 
av världen leder till att naturliga pollinerare försvinner. De trivs inte i de stora 
monokulturer som breder ut sig. Ekosystemtjänsten pollinering får då utföras 
för hand eller med hjälp av mobila bisamhällen som körs runt med lastbil till 
odlingarna.  
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Identifiera ekosystemtjänsterna 

Genom att medvetandegöra ekosystemtjänsterna kan de stärkas. I dagens 
industrialiserade samhälle är tekniska lösningar som ligger närmast till hands. 
Men om ekosystemtjänsterna identifieras och stärks kan de vara både bättre och 
billigare. När New York Citys vattenkvalitet sjönk valde staden att investera i 
restaurering av skog och annan vegetation samt förbättrad markanvändning i 
Catskill Mountains där staden hämtar sitt vatten. En investering i ett 
vattenreningsverk skulle kostat sex gånger mer utan att ge de övriga tjänster 
som ekosystemet nu gör.  

Ekosystemtjänster är ett begrepp men bakom ekosystemtjänsterna finns en 
mångfald arter och interaktioner mellan arter som kan vara mycket komplexa. 
Kunskapen om vad som faktiskt som skapar en tjänst är ganska begränsad och 
skiljer sig mellan olika platser. Några principer finns och en viktig är att det 
behövs en mångfald av arter för att skapa en tjänst. Vi kan tom säga att ju större 
mångfald desto större är sannolikheten för att tjänsten ska fortsätta att finnas. 
Stormen Gudrun gav ett slående exempel. Det fanns områden där stormen 
dragit fram och fällt alla träd. Men den intilliggande fastigheten där det stod 
blandskog istället för monokultur av gran drabbades inte alls lika hårt.  

Bevarandet av den biologiska mångfalden kan inte längre – om någonsin – 
behandlas som en marginell fråga i samhällsplaneringen. Ekosystemen och den 
biologiska mångfaldens avgörande roll för välfärden måste börja tas på verkligt 
allvar, det gäller inte minst deras betydelse för att anpassa oss till och dämpa 
klimatförändringarna. En rik mångfald av arter, sorter, naturtyper, ekosystem 
och gener behövs om möjligt mer än någonsin – som en global livförsäkring för 
mänskligheten i en oberäknelig värld. 

 

Genomgång av metodiken ekosystemtjänstanalys 

Ekosystemtjänstanalys är ett ramverk för att förstå vårt beroende av och 
påverkan på ekosystemtjänsterna. Målet med analysen är att integrera 
ekosystemtjänster i beslutsfattande och den kan användas på olika nivåer inom 
förvaltning, t ex ett avrinningsområde eller på landskapsnivå, men är också 
användbar för företag.  

Ekosystemtjänstanalysen består av 4 steg, med flera delmoment: 

Steg 1: Att förstå sambanden mellan ekosystemen och utveckling 
Första steget är att förstå att det finns ett samband mellan ekosystem och 
mänsklig välfärd. Det kan tyckas självklart men samtidigt tas idag många beslut 
som går emot denna sanning. Ett exempel är klimatförhandlingarna där 
klimatet ofta behandlas som en part som man kan kompromissa med. Men 
naturlagarna är inte förhandlingsbara, utan vi behöver lära oss hur sambanden 
mellan miljö och utveckling ser ut för att ta mer hållbara beslut som ger oss 
fortsatt välstånd och framtida utvecklingsmöjligheter. 

Matrisen (figur 3) nedan kommer från den globala FN-studien Millennium 
Ecosystem Assessment och visar hur mänsklig hälsa och välstånd är beroende av 
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ekosystemtjänster. Samtidigt påverkar mänskliga aktiviteter produktiviteten hos 
ekosystemen både genom indirekt och direkt påverkan. 

 

 

 

 

Steg 2: Bedöm risker och möjligheter 
- Identifiera ekosystemtjänsterna i landskapet 

Gå igenom listan på ekosystemtjänster (se box 1) och avgör huruvida det 
aktuella projektet är beroende av och/eller påverkar respektive tjänst 
eller ej. Ett projekt beror på en ekosystemtjänst om tjänsten fungerar 
som en input till eller om den möjliggör, stödjer eller påverkar 
betingelser som projektet beror av. Projektet påverkar en 
ekosystemtjänst om projektet förändrar kvaliteten eller kvantiteten hos 
en ekosystemtjänst. Tänk också igenom eventuella indirekta effekter. 

- Undersök relevansen hos varje tjänst 

Figur  3. Millennium Ecosystem Assements ramverk. (till svenska av U. Sandström 2007). 
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Detta är för att kunna göra en prioritering bland de olika 
ekosystemtjänsterna. Den fortsatta analysen kan oftast inte göras på alla 
identifierade ekosystemtjänster så därför skattas hur starkt beroendet 
och påverkan är för att sedan fokusera den fortsatta analysen på några 
prioriterade tjänster. 

o Beroende: Beroendet är starkt om inga kostnadseffektiva 
alternativ finns och då ska tjänsten analyseras vidare i nästa steg. 

o Påverkan: Undersök ifall påverkan på ekosystemtjänsten också 
begränsar eller förbättrar andras aktörers möjlighet att utnyttja 
tjänsten. Står projektets påverkan för en stor eller marginell 
påverkan? Är tjänsten en bristvara? Kan ytterligare påverkan leda 
till en tröskeleffekt? En samlad bedömning avgör om tjänsten ska 
tas med i fortsatt analys. 

- Bedöm produktivitet och trend för varje ekosystemtjänst 
För att besvara följande frågor så kan flera olika metoder vara till hjälp: 
fjärranalys, GIS, inventering, ekologiska modeller och information från 
olika aktörer. 

o Hur ser produktiviteten ut hos de valda ekosystemtjänsterna? 
o Vad är det som påverkar ekosystemtjänsterna? 
o Vilka trösklar och irreversibla förändringar har observerats i de 

ekosystemtjänster som analyseras? 

- Bedöm om det finns ett behov av att göra en ekonomisk 
värdering 
En ekonomisk värdering kan vara till stor hjälp i beslutsfattande men 
kräver ofta mycket arbete, framför allt vad gäller de tjänster som inte har 
något direkt marknadsvärde. Problemet med ekonomiska värderingar är 
att resultaten är väldigt känsliga för vilka metoder som används och vilka 
antaganden som görs.  

- Identifiera risker och möjligheter 
o Är projektet beroende av ekosystemtjänster som tidigare varit 

osynliga, eller tjänster som är i sämre skick än väntat? 
o Kan målet med projektet äventyras pga konkurrens om en 

ekosystemtjänst? Finns det i sådana fall kostnadseffektiva 
substitut? 

o Finns det oförutsedda effekter av projektet på ekosystemtjänster 
som andra aktörer i samhället är beroende av? 

I ett landskap med både flera olika ekosystemtjänster och flera olika aktörer så 
kommer det i regel uppstå situationer som kräver avvägningar mellan olika 
tjänster och olika aktörers intressen (trade-offs). Beroende på vilka beslut som 
tas så blir vissa aktörer ofta vinnare och andra förlorare, detta kan förstås 
innebära både risker och möjligheter 

Steg 3: Utforska framtiden 
Scenarioplanering innebär att utforska vilka olika konsekvenser som ett aktuellt 
projekt/beslut kan få beroende på hur olika faktorer utvecklas i framtiden. På så 
sätt kan scenarioplanering hjälpa beslutsfattare att hantera osäkerhet och 
antaganden om framtiden. 
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- Besluta vilka faktorer som är viktigast att fokusera på 
o Diskutera den historiska utvecklingen som lett fram till dagens 

situation 
o Identifiera vilka osäkerhetsfaktorer som har stor betydelse för 

framtiden, brainstorma kring vilka oväntade men inte osannolika 
chocker som systemet skulle kunna utsättas för 

o Identifiera de frågor/problem som scenarioarbetet bör fokusera 
på 

- Identifiera drivkrafterna (sociala, ekonomiska och miljömässiga) bakom 
förändringen i ekosystemet/landskapet 

- Utveckla scenarier 
- Jämför de olika scenarierna 

Steg 4. Välj beslut/strategi som upprätthåller ekosystemtjänsterna 
- Granska och revidera aktuellt projekt/strategi med hänsyn till risker och 

möjligheter för ekosystemtjänsterna  
o Kan projektet anpassas eller ändras för att undvika negativa 

effekter på ekosystemtjänster? 
o Kan projektet utnyttja ekosystemtjänster mer effektivt? 
o Kan projektet medverka till ökad produktion av 

ekosystemtjänster?  
- Granska regelverket för att se hur produktionen av ekosystemtjänster 

kan säkras 
- Fatta beslut med hänsyn till påverkan på drivkrafterna bakom 

ekosystemförändring  
- Låt lärande bli en del av beslutsprocessen och var beredd på anpassning 

o Stärk existerande övervakningssystem 
Se till att den övervakning som finns inkluderar relevanta 
ekosystemtjänster 

o Använd data från miljöövervakningssystem och gör 
korrigeringar/anpassningar 
 

I och med att kunskapen om hur ekosystem fungerar inte är fullständig är det 
klokt att låta övervakningen vara en del av en adaptiv förvaltning. Med en sådan 
flexibel och anpassningsbar förvaltning blir olika beslut/projekt som en serie 
experiment som ger ny kunskap.  

 

Exempel på arbete som inkluderar ekosystemtjänster: 

Delsjön utanför Göteborg 
VALUES är ett projekt som genomförs av nationalekonomer och biologer på 
Naturvårdsverket med syftet att identifiera kunskapsluckor och svårigheter att 
värdera ekosystemtjänster i praktiken. I en konkret fallstudie i Delsjöns 
naturreservat identifieras ekosystemtjänster och eventuella möjliga 
värderingsstudier. Projektet tittar endast på terrestra ekosystemtjänster då det 
finns andra initiativ om värdering av havets ekosystemtjänster. Förhoppningen 
är att bidra till bättre beslutsunderlag.  

Q-book – en vision för Albano 
På uppdrag av Akademiska hus har en grupp bestående av forskare från 
Stockholm Resilience Center, KTH tillsammans arkitekter från KIT arkitektur 



16 
 

tagit fram en hållbarhetsvision för den framtida utvecklingen av Albano som 
campusområde. Visionen grundar sig på resiliensteorier och visar hur planering 
och design kan skapa och förstärka både ekosystemtjänster och sociala tjänster. 
Visionen har bidragit till det programförslag som Stockholms stad nu lagt fram 
för området. 

 

Nationell och Regional plan för VGR 

År 2010 fick Sverige för första gången en gemensam långsiktig plan för alla 
trafikslag i det svenska transportsystemet – vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 
luftfart. Tidigare gjordes planer för vart och ett av trafikslagen, nu samlas alla 
för att tillsammans göra en plan för att på bästa möjliga sätt använda de medel 
som finns för att förbättra transportsystemet. Fram till 2021 satsas på drift och 
underhåll och investeringar görs i nya vägar, järnvägar och farleder för att alla 
ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Resor och transporter väntas öka. 
När det gäller personresor blir ökningen störst för spårtrafik. När det gäller gods 
ökar järnvägstransporterna medan transporter på lastbil och fartyg minskar.  

 

Trafikverket utvecklar ett grönare samhälle 

Trafikverket genomför många åtgärder som påverkar miljön positivt och som är 
positiva för människors hälsa.  

• Hänsyn till landskapet 
• Skydd av dricksvatten 
• Mindre buller 
 

Samverkan för utveckling 

Det är av stor betydelse med samsyn mellan olika nationella, regionala och 
lokala intressen om hur transportsystemet ska utvecklas. Det ger förutsättningar 
för att transportsystemet blir så tillgängligt och effektivt som medborgare och 
näringsliv vill ha det. Trafikverket samverkar därför med andra aktörer på en 
rad olika sätt. I tidiga skeden av samhällsplaneringen kan det exempelvis handla 
om att se till att bostäder och arbetsplatser byggs där det finns tillgång till 
kollektivtrafik och förutsättningar för cykelvägar. Därmed kan man resa på ett 
klimatsmart sätt. För att medborgarnas resor ska ske så smidigt, grönt och 
tryggt som möjligt arbetar Trafikverket med att inspirera och stödja olika 
aktörer, till exempel genom att erbjuda kunskap och information om hållbara 
resor. Trafikverket har också en viktig uppgift gentemot näringslivet att skapa 
goda förutsättningar för kombinerade transporter. Trafikverket stödjer såväl 
näringslivet som de offentliga aktörerna till att upphandla och genomföra 
transporter på ett säkrare och mer miljöanpassat sätt.  

Trafikverket upprättar nationell plan för den infrastruktur som sköts och 
bekostas av statliga medel. För övrig infrastruktur upprättas regionala planer.  
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Regional plan för Västra Götaland 

Investeringarna i Västra Götalands transportinfrastruktur syftar ytterst till att 
främja tillväxten. Många intressenter är berörda. Västra Götalandsregionen och 
kommuner samverkar beträffande strategiska insatser och prioriteringar. 

Några viktiga målsättningar är följande: 

• Att förbättra och effektivisera godstransporter på väg och järnväg till och 
från hela Skandinavien via Göteborgs hamn. 

• Snabba resmöjligheter via Landvetter flygplats. 
• Högklassiga förbindelser på väg och järnväg till Oslo, Köpenhamn och 

Stockholm. 

Genom att infrastrukturen förbättras så blir det möjligt för människor att nå fler 
arbetsplatser och högskoleorter. 

Regional plan arbetar längs 9 stråk för att främja pendling, både med bil och 
kollektivtrafik. 

Nationella och regionala planen För perioden 2010-2021 innehåller både ett 
antal namngivna investeringar och ”Övriga åtgärder”. Dessa kan innebära:  

• Åtgärder med kostnad mindre än 50 miljoner kronor 
• Miljöinvesteringar – 4,8 miljarder kronor: 70% väg och 30% järnväg 

– Buller och vibrationer  
– Landskap (bevara alléer, konfliktpunkter med djur, bevara kulturvärden) 
– Vatten(skydd av dricksvatten) 
– Förorenad områden vid järnväg 
– Tätortsmiljöer  

• Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat – 17,6 miljarder kronor: 
40% väg och 60% järnväg. Åtgärder för:   
– att öka andelen cykelresor    
– att öka kollektivresandet 
– ett transportsystem som är säkert att färdas och vistas i  
– en förstärkt kraftförsörjning till järnväg 
– en ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter  
mellan olika transportslag 
– att öka kapaciteten och kvaliteten i transportsystemet 
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Workshop och diskussion – kan 
ekosystemtjänstanalys användas i 
miljöbedömning av infrastrukturprojekt? 
 
Följande är sammanfattningar av arbete i grupper och gemensamma 
diskussioner. Uppgiften var att identifiera ekosystemtjänster i landskapet, först i 
mindre skala med hjälp av ortofoto och gröna kartan, sedan i större skala, med 
en karta över hela VG-regionen. Markanvändning och topografi är till hjälp att 
identifiera ekosystemtjänsterna. I ett andra steg fick deltagarna sedan tänka 
kring hur infrastrukturen i regionala planen kan komma att inverka på 
ekosystemtjänsterna i landskapet..  

Ekosystemtjänster som identifierades i regionen: 
• Vattenrening 
• Översvämningsskydd (buffrande våtmarker) 
• Erosionsskydd (skogen som buffrar) 
• Rekreation – fritidsbåtar/sportfiske 
• Vattenväg - fartygstrafik på Göta älv (beror av den stödjande tjänsten 

vattenomsättning) 
• Biologisk mångfald  
• Stråk längs Göta älv med betade sötvattensstrandängar, som är de 

väldigt hotade miljöer. Svåra att visa att en speciell strandäng har det 
viktiga (medicin, inspiration etc) men en naturmiljö som är både hotad 
och ovanlig måste skyddas.  

 

Ekosystemtjänster som berör Trafikverket 

Beroende: 
• Vattenrening, omhändertagande av dagvatten 
• Erosionsskydd (skogen som buffrar) Biflödena påverkar mycket av flödet 

i Götaälv. Avrinning från Värmland.  
• Översvämningsskydd från Göta Älv, avrinning/vattenhållande förmåga 

från flödet uppströms 
• Biobränsle 
• Skogar i området tar upp koldioxid vilket kan skydda mot 

klimatförändring och se till att transportsektorns klimatpåverkan 
minimeras 

Påverkan1

• Viltets spridningsmöjligheter (I Sverige finns 3 passager för vilt i nord-
sydlig riktning, vilket betyder att om en av dessa passager stängs så 
påverkas med stor sannolikhet genflödet inom de större däggdjuren).  

  

                                                           
1 Trafikverkets påverkan diskuterades inte så mycket då det fångas in genom andra 
övervakningsmetoder/MKB 
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Viktiga aspekter som kom fram under diskussionen 

Mångfaldens roll 
Hur mycket mångfald behövs för att hålla dessa ekosystemtjänster? I 
experiment kan man inte visa att mångfalden behövs men experimenten tar inte 
med störning och går över relativt kort tid. Mångfaldens roll är viktig vid 
förändringar.  

Ekosystemens funktion påverkas av huruvida det finns det koppling mellan 
områden (spatiellt minne). Om det finns konnektivitet i landskapet så är 
systemet tåligare mot störning. För att säkerställa en långsiktig produktion av 
ekosystemtjänster måste landskapet granskas utifrån detta.  

 

Skala 
Hållbar utveckling handlar om utmaningar som finns globalt, regionalt och 
lokalt. Många miljöproblem (eller problem kring planetära gränsvärden) är 
resultatet av små, marginella förändringar, men som på en aggregerad nivå får 
stora effekter. Att finna lösningar på rätt skala är inte enkelt. Detta problem 
knyter nära samman med ansvar eftersom ansvaret också finns på olika nivåer.  

De flesta lösningar, om inte alla, är lokala på något sätt. Det innebär att 
förvaltningen och ansvaret ofta är svårplacerat.  

En fråga kom upp huruvida det finns någon miljökonsekvensanalys gjord över 
regionförstoring?2

 

  

Ansvar 
Miljömålen ska nås men det finns inte utrymme i det praktiska arbetet att uppnå 
målen. Istället blir redovisningen av miljömålsuppfyllnaden alltmer summarisk. 
Det är svårt att arbeta med en verklig helhetssyn i och med att allt arbete sker 
projektvis, och pengarna fördelas på projektnivå, där finns ganska lite utrymme 
för att möta miljömålen.  

Vems är det yttersta ansvaret för att de svenska miljömålen nås? Trafikverket 
har ett ansvar att arbeta för att nå Sveriges miljömål. 

Under diskussionen kom motstående åsikter fram angående Trafikverkets 
möjlighet att påverka. Enligt en deltagare har Trafikverket endast marginell 
möjlighet att påverka hur trafikplaneringen möter eller motverkar de miljömål 
som finns; enligt en annan är Trafikverket mycket drivande och kan påverka 
mycket (och har tagit vidare efter Vägverket som har varit pådrivande i många 
år). 

                                                           
2 Kommentar från Louise Hård i efterhand finns rapport: Boverket, 2005. ”Är 
regionförstoring hållbar?” 
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Det uppstod också en diskussion huruvida politikerna eller tjänstemännen är 
mest ansvariga. En deltagare menade att det är fegt att säga att politiker har 
ansvaret; experterna (vi) måste säga som det är. 

 

Trafikverket vs andra sektorer 
Trafikverket har stora möjligheter att leverera ekosystemtjänster på andra 
(myndigheters) ansvarsområden. Detta kräver ett breddat uppdrag eller mer 
samverkan med andra ansvariga myndigheter.  

• Lekområden: Beroende på hur Trafikverket bygger eller inte vad gäller 
biflöden kan vi få bättre eller sämre fiske.  

• Vägkanter kan planeras för att underlätta pollinering, 
skadedjursbekämpning och biologisk mångfald och därmed stödja jord- 
och skogsbruk.  
 

Samarbete mellan trafik och regional utveckling. Stor skillnad mellan olika 
regioner t ex Skåne och VGR. I Skåne byggs allt nytt längs spårbunden trafik, 
kollektivtrafiken är viktig i den regionala planeringen. Detta har VGR inte gjort.  

 

Sammanfattande diskussion 
Under den avslutande diskussionen gick vi gemensamt igenom vilka 
möjligheter/fördelar respektive svårigheter/nackdelar det finns med 
ekosystemtjänster som begrepp och den analysmetod som testats under 
workshopen. Det övergripande omdömet var väldigt positivt och en rad 
möjligheter och fördelar listades (se nedan) även om gruppen även såg en del 
risker och svagheter med metodiken.  

Möjlighet/fördelar: 

+ Analysen sätter fokus på sådant som är viktigt men det är inte säkert att 
vi kan visa vad som är nyttigt i alla situationer 

+ Analysen är bra för att kommunicera ekosystemens värde, exemplet från 
New Yorks vattenrening är väldigt bra och vattenhanteringen är viktig 
också i VGR  

+ Analysen ger möjlighet att få med ekosystemens roll redan från början 
+ Metoden/analysen är kommunikativ, visar att det handlar om vår 

överlevnad och om försörjning 
+ MKB täcker in det lokala, landskapsanalys finns också, men 

ekosystemtjänster visar på globala samband 
+ Analysen visar på kumulativa effekter, och kan leda till bättre 

samordning  
+ Analysen är bra för att synliggöra de reglerande ekosystemtjänsterna 
+ Analysen medger arbete med målbilder, t ex ”Gotlands vägrenar ska 

blomma” vilket är ett krav från kunden på Trafikverket 
+ Bra att använda värderosor (se figur 4) för att visa på hur vägrenar kan 

bidra med multifunktionalitet  
+ Den här typen av ekosystemtjänstanalys behövs i planeringen av 

regionförstoringen 
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Svagheter/risker 
− Enligt analysen är mångfalden bara för människan, det är både styrkan 

och svagheten med ekosystemtjänster 
− Svårt att få in ytterligare ett analysverktyg 
− Måste tillämpas ännu tidigare i VGR-planen 
− Biologisk mångfald riskerar att försvinna i analysen 
− Konflikt med existerande lagar 
− Risk att begreppet ekosystemtjänster blir urvattnat. Börjar som en bra 

metafor och riskerar att leda till minskat fokus på komplexitet och 
dynamik 

 
 

Figur 4. Dessa så kallade blomdiagram illustrerar hur ett område levererar en ekosystemtjänst eller 
flera. Genom en medveten utformning skulle t ex vägrenar kunna designas fylla flera olika funktioner. 
Bild från Foley et al. 2009. 
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Länkar 
Ekosystemtjänstanalysen är baserad på World Resources Institutes (WRI) skrift 
”Ecosystem Services: a guide for decision makers” som en del av deras projekt 
”Mainstreaming ecosystem services”  

World Resource Institute (2008) 
http://pdf.wri.org/ecosystem_services_guide_for_decisionmakers.pdf 

Forskningsstudien Millennium Ecosystem Assessment, en motsvarighet till 
klimatpanelen (IPCC) för ekosystemen. Millennium Ecosystem Assessment var 
en 5 årig forskningsstudie som undersökte tillståndet i världens ekosystem 
genom att studera produktionen av 24 ekosystemtjänster. www.maweb.org 

”The Economics of Ecosystems and Biodiversity - TEEB” - lyfter också fram 
behovet av att integrera ekosystemtjänster i beslutsfattande. De utgår från WRIs 
arbete i den delrapport som är riktad till lokala och regionala beslutsfattare. 
TEEB har fokus på monetär värdering och har beskrivits som en motsvarighet 
till Stern-rapporten som visade att kostnaderna för att inte hantera 
klimatförändringarna vida översteg kostnaderna för att hindra 
klimatförändringen.  

TEEB (2010) The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Local and 
Regional Policy Makers. (www.teebweb.org) 

Naturskyddsföreningen har gett ut en svensk sammanfattning av den 
delrapporten: 

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/Rap%20R%C3%A4kna%2
0med%20ekosystemtj%C3%A4nster.pdf 

ARIES - Artificial Intelligence for Ecosystem Services is a web-based 
technology offered to users worldwide to assist rapid ecosystem service 
assessment and valuation (ESAV). Its purpose is to make environmental 
decision making easier and more effective. ARIES helps discover, understand, 
and quantify environmental assets and what factors influence their values, for a 
geographical area and based on its users’ needs and priorities. 

http://www.ariesonline.org/ 

InVEST: Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs 

We begin by collecting as much information as possible about a given landscape. 
The next step is to sit down with decision-makers and outline the scenarios that 
stem from different possible changes in land-use (development, restoration, or 
new government policies) and the desired outcomes (poverty alleviation, clean 
drinking water, and/or carbon sequestration). Each scenario is then fed into 
InVEST’s unique modular structure. InVEST can model and map the 
consequences of decisions on life-support systems in both economic and 
biophysical terms. The impacts of each scenario on life-support systems are 
illustrated with easily interpreted maps, tradeoff curves, and balance sheets. Our 
approach identifies where ecosystem service benefits originate and where they 
are consumed. It reveals how alternative choices about resource management 

http://pdf.wri.org/ecosystem_services_guide_for_decisionmakers.pdf�
http://www.maweb.org/�
http://www.teebweb.org/�
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/Rap%20R%C3%A4kna%20med%20ekosystemtj%C3%A4nster.pdf�
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/Rap%20R%C3%A4kna%20med%20ekosystemtj%C3%A4nster.pdf�
http://www.ariesonline.org/�
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will affect multiple aspects of the economy, human well-being and the 
environment.  
http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html 

 

Naturvårdsverkets rapport nr 5782 

Ekosystemansatsen: En väg mot bevarande och hållbart nyttjande av 
naturresurser 

Vägledningen beskriver ekosystemansatsen och sätter den i relation till svenska 
förhållanden. Målgruppen är myndigheter andra aktörer som arbetar med, eller 
intresserar sig för, frågor om bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5782-4.pdf 

 

Naturvårdsverkets rapport nr 5855 

Regionala landskapsstrategier – Ett rikt växt- och djurliv: En 
kunskapssammanställning – fallstudier 

Rapporten presenterar landskapsekologiska tankesätt, teorier, idéer, modeller 
och fallstudier samt helhetstankar för landskapsplanering som kan användas vid 
genomförande av landskapsstrategier. 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5855-
5.pdf 

 

Naturvårdsverkets rapport nr 6342 

Arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett 
landskapsperspektiv, En handledning 

För att kunna nå miljökvalitetsmålen och för att kunna bevara biologisk 
mångfald och samtidigt hållbart nyttja naturresurserna behöver ett 
landskapsperspektiv anläggas. Syftet med handledningen är att ge 
länsstyrelserna och andra aktörer riktlinjer och stöd i arbetet med bevarande, 
restaurering och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett 
landskapsperspektiv. Målet är att kunna genomföra åtgärder för bevarande, 
skötsel, restaurering och hänsyn samlat och effektivt och på rätt plats i 
landskapet, för att nå ett hållbart nyttjande av våra naturresurser i ett 
landskapsperspektiv. Mycket om participatory approach. 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6342-
9.pdf 

 

Qbook 

Detta är ett genensamt arbete mellan arkitekter (KIT arkitektur) och forskare 
från både KTH och Stockholm Resilience Centre där de ser hur planering och 

http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5782-4.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5855-5.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5855-5.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6342-9.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6342-9.pdf�
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design kan skapa ekosystemtjänster och sociala tjänster. De har lyckats påverka 
Stockholms stads programförslag - nästa länk: 

http://www.stockholmresilience.org/albano 

 

ALBANO – Stockholms nya universitetsområde 

Programförslag S–Dp 2008–21530–54 för Albanoområdet inom stadsdelen 
Norra Djurgården i Stockholm, december 2010 

http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanDocuments____6
295.aspx#bookmarkB13 

http://www.stockholmresilience.org/albano�
http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanDocuments____6295.aspx#bookmarkB13�
http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanDocuments____6295.aspx#bookmarkB13�
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	Inledning
	284BInledning
	Detta är dokumentation från en workshop i ekosystemtjänstanalys som hölls på Trafikverket i Västra Götalandsregionen den 9:e december 2010. 
	Dokumentationen omfattar referat av presentationerna som gavs och en sammanfattning av diskussionerna. Efter en introduktion av begreppet ekosystemtjänster och en genomgång av hur en ekosystemtjänstanalys går till arbetade deltagarna i grupper med att kartlägga ekosystemtjänster utifrån kartmaterial över Västra Götalandsregionen. 
	Workshopen hölls som en del i ett större arbete för att uppfylla ett uppdrag i Trafikverkets regleringsbrev (Regleringsbrev 2010-03-30) om att vidareutveckla metoder för att göra miljöbedömning av långsiktiga transportplaner. Detta arbete grundar sig i sin tur på insikten att dagens sektorsinriktade planeringsunderlag sällan kan användas på ett tillfredsställande sätt för att söka svar på vilken inverkan infrastrukturens långsiktiga planer har på landskapets möjlighet till hållbar utveckling. Ekosystemtjänstanalys sågs som en möjlig metod för att stärka den strategiska miljöbedömningen genom att tydliggöra landskapets roll för att uppfylla de nationella miljömålen. 
	285BPresentationer
	Vad säger forskningen – hur mycket tål planeten?
	De globala utmaningarna i det svenska sammanhanget
	Ekosystemtjänster och ekologin bakom
	Identifiera ekosystemtjänsterna

	Genomgång av metodiken ekosystemtjänstanalys
	Steg 2: Bedöm risker och möjligheter
	Steg 3: Utforska framtiden
	Steg 4. Välj beslut/strategi som upprätthåller ekosystemtjänsterna
	Exempel på arbete som inkluderar ekosystemtjänster:
	Delsjön utanför Göteborg
	Q-book – en vision för Albano


	Nationell och Regional plan för VGR
	Trafikverket utvecklar ett grönare samhälle
	Samverkan för utveckling
	Regional plan för Västra Götaland


	Presentationer
	Människans samhällen och aktiviteter brer idag ut sig över planeten, och spår av våra verksamheter återfinns överallt. Det i sig är inte varken fel eller konstigt, då människan är en art bland andra. Men när våra aktiviteter börjar påverka livsmöjligheterna både för oss själva och andra arter måste vi tänka över vad det faktiskt innebär. Sedan 1950-talet har mänsklighetens aktiviteter accelererat inom ett antal områden vilket har lett till förändringar i jordens ekosystem Enligt forskningen måste dessa exponentiella kurvor (figur 1) börja böjas det kommande årtiondet. 
	/
	b)
	a)   
	I ekosystemen kan det finnas trösklar, det betyder att det inte alltid går att backa och återställa miljöer eller ekosystem som kraschat. Det överfiskade torskbeståndet utanför Newfoundland som inte återhämtar sig trots fiskestopp är ett exempel. Vår övergödda Östersjö ett annat – att minska näringsläckaget räcker inte för att återfå ett klart och fiskrikt innanhav. Slutsatsen är att systemen passerat en tröskel, och denna typ av tröskeleffekter återfinner forskarna i en rad olika ekosystem jorden runt. 
	I en forskningsartikel från 2009 (Rockström et al 2009) undersökte en forskargrupp huruvida det finns områden (processer) där människans påverkan är av en sådan omfattning att globala effekter och trösklar riskerar att nås. De fann nio olika områden där de bedömde att det fanns sådana risker: utsläpp av växthusgaser, uttunning av ozonlagret, förändrad markanvändning, vattenanvändning, förlust av biologisk mångfald, försurning av haven, tillförsel av kväve och fosfor till land och hav, aerosoler i atmosfären samt miljögifter. För vissa av dessa ämnen satte forskarna upp gränsvärden som vi inte bör passera för att undvika irreversibla förändringar. Innanför dessa gränser har vi ett stort handlingsutrymme som vi ska utnyttja smart för att försörja världens befolkning. 
	/
	Planetens ekosystem försörjer människan med varor och tjänster. Historiskt sett så har vi i regel tagit det som naturen ger för givet men i och med den ökade påverkan behöver medvetenheten om att naturen försörjer oss att öka. Ekosystemtjänster är ett pedagogiskt begrepp för att lyfta fram alla de processer i naturen som vi drar nytta av, såsom vattenrening, pollinering, skadedjursreglering och nedbrytning. Resiliens handlar om ekosystemens långsiktiga kapacitet att klara av förändring och leverera ekosystemtjänster. Förändring är en naturlig del av alla system och ekosystemen behöver en viss nivå av mångfald och variation för att kunna motstå eller vidareutvecklas när störningar inträffar. 
	Utmaningen inför framtiden är att stärka ekosystemens resiliens och därmed deras kapacitet att hantera förändring och upprätthålla produktionen av varor och tjänster. Om detta ska kunna lyckas behöver vi ökad kunskap om hur vi med hjälp av t ex biologisk mångfald, innovationer och nytänkande politik kan hålla oss inom planetens gränser och stärka resiliensen i samhälle och natur – något som blir allt viktigare för att klara av och minska de påfrestningar som klimatförändringar och annan miljöpåverkan innebär.
	Hur ser ett Sverige ut där vi håller oss inom de planetära gränsvärdena? Vilka är regelverken som tar ned de globala utmaningarna till de svenska myndigheternas vardag? 
	Trafikverket ansvarar både för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart och för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Samtidigt är det Trafikverket som har det övergripande ansvaret att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem. Det betyder att planeringen av Transportsystemet ska bidra till att de 16 miljökvalitetsmålen uppnås.
	Den 11 november 2010 ratificerade Sverige Europeiska Landskapskonventionen. Det innebär att Sverige ska: 
	• erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen
	• öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i privata organisationer och hos offentliga myndigheter
	• främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt 
	• utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa
	• utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet
	Ekosystemtjänster lyfts inte uttryckligen fram i landskapskonventionen men kan läsas in under helhetssyn och hållbar förvaltning. Att hantera och analysera ekosystemtjänster förutsätter en hög nivå av delaktighet, vilket är något som Landskapskonventionen betonar. 
	Konventionen om biologisk mångfald – CBD – kom till stånd på FN-mötet i Rio de Janiero 1992. CBD har tre mål: bevarande av biologisk mångfald, hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och rättvis fördelning av nyttan som uppstår. 
	CBDs Artikel 6: Allmänna åtgärder är högst relevant för Trafikverket: 
	• ”utveckla nationella planer, strategier eller program för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald eller i detta syfte anpassa befintliga strategier, planer eller program, vilka skall återspegla bland annat de åtgärder, som anges i denna konvention av relevans för den berörda fördragsslutande parten
	• integrera, så vitt möjligt och om så är lämpligt, bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald i relevanta sektoriella eller tvärsektoriella planer, program och politiska riktlinjer”.
	På CBDs 10de partsmöte som hölls i oktober 2010 i Japan togs en ny global vision för biologisk mångfald som nu lyfter fram ekosystemtjänster. ”By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, maintaining ecosystem services...” I målsättningen som också beslutades står ”by 2020 ecosystems are resilient and continue to provide essential services…”
	En viktig del av CBD är Ekosystemansatsen  där bevarande och nyttjande av biologisk mångfald sätts i ett landskapsperspektiv, för att se vilka effekter olika åtgärder har på andra ekosystem eller områden än de som står i fokus för en specifik åtgärd. Ekosystemansatsen poängterar vikten av att ekonomiska och sociala faktorer inkluderas i arbetet för att bevarande och hållbart nyttjande ska kunna uppnås. 
	I svensk lagstiftning kommer CBDs riktlinjer främst fram i de 16 nationella miljömålen. Det 16de miljömålet lyfter fram både ekosystemtjänster och resiliens dock utan att nämna begreppen. 
	”Synen på biologisk mångfald och dess betydelse har ändrats sedan begreppet myntades på 1980-talet. Biologisk mångfald är gener, arter och deras samverkan samt vad de gör till nytta… som att rena vatten och luft, binda jorden och pollinera våra grödor.”  
	”Samhällets insatser för att bevara den biologiska mångfalden bedrivs med ett landskapsperspektiv på förvaltningen av ekosystemen. Ekosystemens buffertförmåga bibehålls, dvs. förmågan att klara av förändringar och vidareutvecklas, så att de kan vara fortsatt produktiva och leverera varor och tjänster." 
	Ytterligare 12 av miljömålen omfattar ekosystemtjänster. Ta till exempel ren luft, rent vatten och klimatpåverkan; ekosystemens funktion bidrar till att vatten och luft renas och att biomassan både på land och i haven binder koldioxid. 
	När vi tittar på miljöfrågor uppdelat på t.ex. klimat, kemikalier och förlust av biologisk mångfald missar vi den sammantagna effekt de har på ekosystemen. I och med att det är ekosystemen som försörjer oss är det viktigt att förvaltningen förmår att hantera de aggregerade effekterna. 
	”Den nytta människor erhåller direkt eller indirekt från ekosystemfunktioner”                                           Definition på ekosystemtjänster av Costanza m fl i Nature 1997
	Citatet ovan kommer från en artikel i Nature som inte bara definierade ekosystemtjänster utan även försökte sig på att värdera världens ekosystem. Forskarna kom fram till en siffra som var tre gånger så stor som världens samlade BNP. Det är naturligtvis omöjligt att göra en sådan uträkning och artikeln fick mycket kritik. Men artikeln förde debatten om naturens värde framåt. Diskussionerna som följde handlade om hur forskarna gjort sina uträkningar – inte huruvida ekosystemen är av värde för oss. 
	Ekosystemtjänsterna delas normalt in i 4 kategorier (Millennium Ecosystem Assessment 2005) : (1) försörjande, (2) reglerande, (3) kulturella och (4) stödjande tjänster. De stödjande tjänsterna är grundläggande processer, t ex fotosyntesen och cirkulation av näringsämnen; dessa tjänster ligger bakom de andra kategorierna av tjänster, och de tas normalt inte med i ekosystemtjänstanalyser eller vid ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. 
	Termen ekosystemtjänster började användas i början på 1990-talet i kretsar av ekologiska ekonomer. Det var ett sätt att tydliggöra för ekonomer att naturen hade ett värde. Termer som ekologiska varor och tjänster myntades för att de skulle vara intuitiva för ekonomer. Ekosystemtjänster (som det nu kallas) blev mer känt i bredare kretsar i och med forskningsstudien Millennium Ecosystem Assessment (MA) vilket var en global forskningsstudie med över 1000 forskare och experter som pågick mellan 2000 och 2005. I MA-studien bedömdes kapaciteten hos 24 olika typer av ekosystemtjänster. Resultaten visade att produktionen av grödor, boskap och trä ökat de senaste 50 åren vilket lett till ökat välstånd för många. Denna ökning har dock uppnåtts till priset av att andra ekosystemtjänster minskat, framför allt de reglerande tjänsterna. Dessutom har ekosystemens ”hälsa” (eller resiliens) urholkats vilket utgör ett hot mot ekosystemens långsiktiga kapacitet att generera ekosystemtjänster.
	18. Sjukdomsreglering
	Box 1: Ekosystemtjänster
	19. Skadedjursbekämpning
	20. Pollinering
	Försörjande tjänster
	21. Skydd mot naturkatastrofer
	1. Grödor
	2. Boskap
	Kulturella tjänster
	3. Fiske
	22. Rekreation & ekoturism
	4. Vattenbruk (tex fisk- el musselodling)
	23. Andliga & religiösa värden
	5. Mat från vilt
	24. Estetiska värden
	6. Timmer & annan träfiber
	7. Andra fibermaterial: Bomull, hampa, silke
	Stödjande tjänster
	25. Omsättning av näringsämnen (rollen som t.ex. dessa ämnen spelar - kväve, sulfat, fosfor, kol - för olika processer såsom förruttnelse och absorption)
	8. Biomassa/bränsle
	9. Färskvatten
	10. Genetiska resurser
	11. Biokemikalier, naturmediciner och läkemedel
	26. Primärproduktion (t.ex. alger som omvandlar solljus och näring till biomassa, och därigenom bildar basen av näringskedjan i marina ekosystem)
	Reglerande tjänster
	12. Luftkvalitet
	27. Omsättning av vatten (vattenflöden genom ekosystemen i fast, flytande och  gasform)
	13. Reglering av globalt klimat
	14. Reglering av regional & lokalklimat
	15. Vattenreglering
	16. Erosionsskydd
	17. Vattenrening & avfallshantering
	Ekosystemtjänster har inte fått samma uppmärksamhet som klimatfrågan. Men faktum är att de hänger intimt samman och för att hantera klimatförändringen är det nödvändigt att också hantera frågan om ekosystemtjänster. Klimat och ekosystemtjänster hänger ihop på flera sätt. Dels så minskar ekosystemen klimatförändringen genom att ekosystemtjänsten ”global klimatreglering” tar upp hälften av människans utsläpp av koldioxid. Beroende på hur jordbruk och skogsbruk bedrivs kan detta upptag av koldioxid påverkas. Samtidigt påverkar också klimatförändringen olika ekosystemtjänster, till exempel kan pollineringen påverkas när blomningstider förändras. Växter och pollinerare riskerar att ”missa” varandra. Förskjutning i tid pga ändrade temperaturer kan också innebära födobrist, många arters tid för reproduktion är anpassad till växters blom- eller fruktsättning. 
	En annan klimatrelaterad ekosystemtjänst som blir uppenbar vid stormar och orkaner är erosionsskydd och andra typer av skydd mot naturkatastrofer. En kuststräcka med korallrev och mangroveskogar kan t ex bryta och buffra effekterna av en stor våg. En hårt exploaterad kust har förlorat ekosystemtjänsten erosionsskydd och är därför mer sårbar. 
	Påverkan och hoten mot ekosystemtjänsterna kommer bland annat från förändrad markanvändning. Det intensiva jordbruket som bedrivs i många delar av världen leder till att naturliga pollinerare försvinner. De trivs inte i de stora monokulturer som breder ut sig. Ekosystemtjänsten pollinering får då utföras för hand eller med hjälp av mobila bisamhällen som körs runt med lastbil till odlingarna. 
	Genom att medvetandegöra ekosystemtjänsterna kan de stärkas. I dagens industrialiserade samhälle är tekniska lösningar som ligger närmast till hands. Men om ekosystemtjänsterna identifieras och stärks kan de vara både bättre och billigare. När New York Citys vattenkvalitet sjönk valde staden att investera i restaurering av skog och annan vegetation samt förbättrad markanvändning i Catskill Mountains där staden hämtar sitt vatten. En investering i ett vattenreningsverk skulle kostat sex gånger mer utan att ge de övriga tjänster som ekosystemet nu gör. 
	Ekosystemtjänster är ett begrepp men bakom ekosystemtjänsterna finns en mångfald arter och interaktioner mellan arter som kan vara mycket komplexa. Kunskapen om vad som faktiskt som skapar en tjänst är ganska begränsad och skiljer sig mellan olika platser. Några principer finns och en viktig är att det behövs en mångfald av arter för att skapa en tjänst. Vi kan tom säga att ju större mångfald desto större är sannolikheten för att tjänsten ska fortsätta att finnas. Stormen Gudrun gav ett slående exempel. Det fanns områden där stormen dragit fram och fällt alla träd. Men den intilliggande fastigheten där det stod blandskog istället för monokultur av gran drabbades inte alls lika hårt. 
	Bevarandet av den biologiska mångfalden kan inte längre – om någonsin – behandlas som en marginell fråga i samhällsplaneringen. Ekosystemen och den biologiska mångfaldens avgörande roll för välfärden måste börja tas på verkligt allvar, det gäller inte minst deras betydelse för att anpassa oss till och dämpa klimatförändringarna. En rik mångfald av arter, sorter, naturtyper, ekosystem och gener behövs om möjligt mer än någonsin – som en global livförsäkring för mänskligheten i en oberäknelig värld.
	Ekosystemtjänstanalys är ett ramverk för att förstå vårt beroende av och påverkan på ekosystemtjänsterna. Målet med analysen är att integrera ekosystemtjänster i beslutsfattande och den kan användas på olika nivåer inom förvaltning, t ex ett avrinningsområde eller på landskapsnivå, men är också användbar för företag. 
	Ekosystemtjänstanalysen består av 4 steg, med flera delmoment:
	Första steget är att förstå att det finns ett samband mellan ekosystem och mänsklig välfärd. Det kan tyckas självklart men samtidigt tas idag många beslut som går emot denna sanning. Ett exempel är klimatförhandlingarna där klimatet ofta behandlas som en part som man kan kompromissa med. Men naturlagarna är inte förhandlingsbara, utan vi behöver lära oss hur sambanden mellan miljö och utveckling ser ut för att ta mer hållbara beslut som ger oss fortsatt välstånd och framtida utvecklingsmöjligheter.
	Matrisen (figur 3) nedan kommer från den globala FN-studien Millennium Ecosystem Assessment och visar hur mänsklig hälsa och välstånd är beroende av ekosystemtjänster. Samtidigt påverkar mänskliga aktiviteter produktiviteten hos ekosystemen både genom indirekt och direkt påverkan.
	/
	- Identifiera ekosystemtjänsterna i landskapet
	Gå igenom listan på ekosystemtjänster (se box 1) och avgör huruvida det aktuella projektet är beroende av och/eller påverkar respektive tjänst eller ej. Ett projekt beror på en ekosystemtjänst om tjänsten fungerar som en input till eller om den möjliggör, stödjer eller påverkar betingelser som projektet beror av. Projektet påverkar en ekosystemtjänst om projektet förändrar kvaliteten eller kvantiteten hos en ekosystemtjänst. Tänk också igenom eventuella indirekta effekter.
	- Undersök relevansen hos varje tjänst
	Detta är för att kunna göra en prioritering bland de olika ekosystemtjänsterna. Den fortsatta analysen kan oftast inte göras på alla identifierade ekosystemtjänster så därför skattas hur starkt beroendet och påverkan är för att sedan fokusera den fortsatta analysen på några prioriterade tjänster.
	o Beroende: Beroendet är starkt om inga kostnadseffektiva alternativ finns och då ska tjänsten analyseras vidare i nästa steg.
	o Påverkan: Undersök ifall påverkan på ekosystemtjänsten också begränsar eller förbättrar andras aktörers möjlighet att utnyttja tjänsten. Står projektets påverkan för en stor eller marginell påverkan? Är tjänsten en bristvara? Kan ytterligare påverkan leda till en tröskeleffekt? En samlad bedömning avgör om tjänsten ska tas med i fortsatt analys.
	- Bedöm produktivitet och trend för varje ekosystemtjänst
	För att besvara följande frågor så kan flera olika metoder vara till hjälp: fjärranalys, GIS, inventering, ekologiska modeller och information från olika aktörer.
	o Hur ser produktiviteten ut hos de valda ekosystemtjänsterna?
	o Vad är det som påverkar ekosystemtjänsterna?
	o Vilka trösklar och irreversibla förändringar har observerats i de ekosystemtjänster som analyseras?
	- Bedöm om det finns ett behov av att göra en ekonomisk värdering
	En ekonomisk värdering kan vara till stor hjälp i beslutsfattande men kräver ofta mycket arbete, framför allt vad gäller de tjänster som inte har något direkt marknadsvärde. Problemet med ekonomiska värderingar är att resultaten är väldigt känsliga för vilka metoder som används och vilka antaganden som görs. 
	- Identifiera risker och möjligheter
	o Är projektet beroende av ekosystemtjänster som tidigare varit osynliga, eller tjänster som är i sämre skick än väntat?
	o Kan målet med projektet äventyras pga konkurrens om en ekosystemtjänst? Finns det i sådana fall kostnadseffektiva substitut?
	o Finns det oförutsedda effekter av projektet på ekosystemtjänster som andra aktörer i samhället är beroende av?
	I ett landskap med både flera olika ekosystemtjänster och flera olika aktörer så kommer det i regel uppstå situationer som kräver avvägningar mellan olika tjänster och olika aktörers intressen (trade-offs). Beroende på vilka beslut som tas så blir vissa aktörer ofta vinnare och andra förlorare, detta kan förstås innebära både risker och möjligheter
	Scenarioplanering innebär att utforska vilka olika konsekvenser som ett aktuellt projekt/beslut kan få beroende på hur olika faktorer utvecklas i framtiden. På så sätt kan scenarioplanering hjälpa beslutsfattare att hantera osäkerhet och antaganden om framtiden.
	- Besluta vilka faktorer som är viktigast att fokusera på
	o Diskutera den historiska utvecklingen som lett fram till dagens situation
	o Identifiera vilka osäkerhetsfaktorer som har stor betydelse för framtiden, brainstorma kring vilka oväntade men inte osannolika chocker som systemet skulle kunna utsättas för
	o Identifiera de frågor/problem som scenarioarbetet bör fokusera på
	- Identifiera drivkrafterna (sociala, ekonomiska och miljömässiga) bakom förändringen i ekosystemet/landskapet
	- Utveckla scenarier
	- Jämför de olika scenarierna
	- Granska och revidera aktuellt projekt/strategi med hänsyn till risker och möjligheter för ekosystemtjänsterna 
	o Kan projektet anpassas eller ändras för att undvika negativa effekter på ekosystemtjänster?
	o Kan projektet utnyttja ekosystemtjänster mer effektivt?
	o Kan projektet medverka till ökad produktion av ekosystemtjänster? 
	- Granska regelverket för att se hur produktionen av ekosystemtjänster kan säkras
	- Fatta beslut med hänsyn till påverkan på drivkrafterna bakom ekosystemförändring 
	- Låt lärande bli en del av beslutsprocessen och var beredd på anpassning
	o Stärk existerande övervakningssystem
	Se till att den övervakning som finns inkluderar relevanta ekosystemtjänster
	o Använd data från miljöövervakningssystem och gör korrigeringar/anpassningar
	I och med att kunskapen om hur ekosystem fungerar inte är fullständig är det klokt att låta övervakningen vara en del av en adaptiv förvaltning. Med en sådan flexibel och anpassningsbar förvaltning blir olika beslut/projekt som en serie experiment som ger ny kunskap. 
	VALUES är ett projekt som genomförs av nationalekonomer och biologer på Naturvårdsverket med syftet att identifiera kunskapsluckor och svårigheter att värdera ekosystemtjänster i praktiken. I en konkret fallstudie i Delsjöns naturreservat identifieras ekosystemtjänster och eventuella möjliga värderingsstudier. Projektet tittar endast på terrestra ekosystemtjänster då det finns andra initiativ om värdering av havets ekosystemtjänster. Förhoppningen är att bidra till bättre beslutsunderlag. 
	På uppdrag av Akademiska hus har en grupp bestående av forskare från Stockholm Resilience Center, KTH tillsammans arkitekter från KIT arkitektur tagit fram en hållbarhetsvision för den framtida utvecklingen av Albano som campusområde. Visionen grundar sig på resiliensteorier och visar hur planering och design kan skapa och förstärka både ekosystemtjänster och sociala tjänster. Visionen har bidragit till det programförslag som Stockholms stad nu lagt fram för området.
	År 2010 fick Sverige för första gången en gemensam långsiktig plan för alla trafikslag i det svenska transportsystemet – vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tidigare gjordes planer för vart och ett av trafikslagen, nu samlas alla för att tillsammans göra en plan för att på bästa möjliga sätt använda de medel som finns för att förbättra transportsystemet. Fram till 2021 satsas på drift och underhåll och investeringar görs i nya vägar, järnvägar och farleder för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Resor och transporter väntas öka. När det gäller personresor blir ökningen störst för spårtrafik. När det gäller gods ökar järnvägstransporterna medan transporter på lastbil och fartyg minskar. 
	Trafikverket genomför många åtgärder som påverkar miljön positivt och som är positiva för människors hälsa. 
	• Hänsyn till landskapet
	• Skydd av dricksvatten
	• Mindre buller
	Det är av stor betydelse med samsyn mellan olika nationella, regionala och lokala intressen om hur transportsystemet ska utvecklas. Det ger förutsättningar för att transportsystemet blir så tillgängligt och effektivt som medborgare och näringsliv vill ha det. Trafikverket samverkar därför med andra aktörer på en rad olika sätt. I tidiga skeden av samhällsplaneringen kan det exempelvis handla om att se till att bostäder och arbetsplatser byggs där det finns tillgång till kollektivtrafik och förutsättningar för cykelvägar. Därmed kan man resa på ett klimatsmart sätt. För att medborgarnas resor ska ske så smidigt, grönt och tryggt som möjligt arbetar Trafikverket med att inspirera och stödja olika aktörer, till exempel genom att erbjuda kunskap och information om hållbara resor. Trafikverket har också en viktig uppgift gentemot näringslivet att skapa goda förutsättningar för kombinerade transporter. Trafikverket stödjer såväl näringslivet som de offentliga aktörerna till att upphandla och genomföra transporter på ett säkrare och mer miljöanpassat sätt. 
	Trafikverket upprättar nationell plan för den infrastruktur som sköts och bekostas av statliga medel. För övrig infrastruktur upprättas regionala planer. 
	Investeringarna i Västra Götalands transportinfrastruktur syftar ytterst till att främja tillväxten. Många intressenter är berörda. Västra Götalandsregionen och kommuner samverkar beträffande strategiska insatser och prioriteringar.
	Några viktiga målsättningar är följande:
	• Att förbättra och effektivisera godstransporter på väg och järnväg till och från hela Skandinavien via Göteborgs hamn.
	• Snabba resmöjligheter via Landvetter flygplats.
	• Högklassiga förbindelser på väg och järnväg till Oslo, Köpenhamn och Stockholm.
	Genom att infrastrukturen förbättras så blir det möjligt för människor att nå fler arbetsplatser och högskoleorter.
	Regional plan arbetar längs 9 stråk för att främja pendling, både med bil och kollektivtrafik.
	Nationella och regionala planen För perioden 2010-2021 innehåller både ett antal namngivna investeringar och ”Övriga åtgärder”. Dessa kan innebära: 
	• Åtgärder med kostnad mindre än 50 miljoner kronor
	• Miljöinvesteringar – 4,8 miljarder kronor: 70% väg och 30% järnväg
	– Buller och vibrationer 
	– Landskap (bevara alléer, konfliktpunkter med djur, bevara kulturvärden)
	– Vatten(skydd av dricksvatten)
	– Förorenad områden vid järnväg
	– Tätortsmiljöer 
	• Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat – 17,6 miljarder kronor: 40% väg och 60% järnväg. Åtgärder för:  
	– att öka andelen cykelresor   
	– att öka kollektivresandet
	– ett transportsystem som är säkert att färdas och vistas i 
	– en förstärkt kraftförsörjning till järnväg
	– en ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter 
	mellan olika transportslag
	– att öka kapaciteten och kvaliteten i transportsystemet
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	Workshop och diskussion – kan ekosystemtjänstanalys användas i miljöbedömning av infrastrukturprojekt?
	Följande är sammanfattningar av arbete i grupper och gemensamma diskussioner. Uppgiften var att identifiera ekosystemtjänster i landskapet, först i mindre skala med hjälp av ortofoto och gröna kartan, sedan i större skala, med en karta över hela VG-regionen. Markanvändning och topografi är till hjälp att identifiera ekosystemtjänsterna. I ett andra steg fick deltagarna sedan tänka kring hur infrastrukturen i regionala planen kan komma att inverka på ekosystemtjänsterna i landskapet.. 
	 Vattenrening
	 Översvämningsskydd (buffrande våtmarker)
	 Erosionsskydd (skogen som buffrar)
	 Rekreation – fritidsbåtar/sportfiske
	 Vattenväg - fartygstrafik på Göta älv (beror av den stödjande tjänsten vattenomsättning)
	 Biologisk mångfald 
	 Stråk längs Göta älv med betade sötvattensstrandängar, som är de väldigt hotade miljöer. Svåra att visa att en speciell strandäng har det viktiga (medicin, inspiration etc) men en naturmiljö som är både hotad och ovanlig måste skyddas. 
	 Vattenrening, omhändertagande av dagvatten
	 Erosionsskydd (skogen som buffrar) Biflödena påverkar mycket av flödet i Götaälv. Avrinning från Värmland. 
	 Översvämningsskydd från Göta Älv, avrinning/vattenhållande förmåga från flödet uppströms
	 Biobränsle
	 Skogar i området tar upp koldioxid vilket kan skydda mot klimatförändring och se till att transportsektorns klimatpåverkan minimeras
	 Viltets spridningsmöjligheter (I Sverige finns 3 passager för vilt i nord-sydlig riktning, vilket betyder att om en av dessa passager stängs så påverkas med stor sannolikhet genflödet inom de större däggdjuren). 
	Hur mycket mångfald behövs för att hålla dessa ekosystemtjänster? I experiment kan man inte visa att mångfalden behövs men experimenten tar inte med störning och går över relativt kort tid. Mångfaldens roll är viktig vid förändringar. 
	Ekosystemens funktion påverkas av huruvida det finns det koppling mellan områden (spatiellt minne). Om det finns konnektivitet i landskapet så är systemet tåligare mot störning. För att säkerställa en långsiktig produktion av ekosystemtjänster måste landskapet granskas utifrån detta. 
	Hållbar utveckling handlar om utmaningar som finns globalt, regionalt och lokalt. Många miljöproblem (eller problem kring planetära gränsvärden) är resultatet av små, marginella förändringar, men som på en aggregerad nivå får stora effekter. Att finna lösningar på rätt skala är inte enkelt. Detta problem knyter nära samman med ansvar eftersom ansvaret också finns på olika nivåer. 
	De flesta lösningar, om inte alla, är lokala på något sätt. Det innebär att förvaltningen och ansvaret ofta är svårplacerat. 
	En fråga kom upp huruvida det finns någon miljökonsekvensanalys gjord över regionförstoring? 
	Miljömålen ska nås men det finns inte utrymme i det praktiska arbetet att uppnå målen. Istället blir redovisningen av miljömålsuppfyllnaden alltmer summarisk. Det är svårt att arbeta med en verklig helhetssyn i och med att allt arbete sker projektvis, och pengarna fördelas på projektnivå, där finns ganska lite utrymme för att möta miljömålen. 
	Vems är det yttersta ansvaret för att de svenska miljömålen nås? Trafikverket har ett ansvar att arbeta för att nå Sveriges miljömål.
	Under diskussionen kom motstående åsikter fram angående Trafikverkets möjlighet att påverka. Enligt en deltagare har Trafikverket endast marginell möjlighet att påverka hur trafikplaneringen möter eller motverkar de miljömål som finns; enligt en annan är Trafikverket mycket drivande och kan påverka mycket (och har tagit vidare efter Vägverket som har varit pådrivande i många år).
	Det uppstod också en diskussion huruvida politikerna eller tjänstemännen är mest ansvariga. En deltagare menade att det är fegt att säga att politiker har ansvaret; experterna (vi) måste säga som det är.
	Trafikverket har stora möjligheter att leverera ekosystemtjänster på andra (myndigheters) ansvarsområden. Detta kräver ett breddat uppdrag eller mer samverkan med andra ansvariga myndigheter. 
	 Lekområden: Beroende på hur Trafikverket bygger eller inte vad gäller biflöden kan vi få bättre eller sämre fiske. 
	 Vägkanter kan planeras för att underlätta pollinering, skadedjursbekämpning och biologisk mångfald och därmed stödja jord- och skogsbruk. 
	Samarbete mellan trafik och regional utveckling. Stor skillnad mellan olika regioner t ex Skåne och VGR. I Skåne byggs allt nytt längs spårbunden trafik, kollektivtrafiken är viktig i den regionala planeringen. Detta har VGR inte gjort. 
	Under den avslutande diskussionen gick vi gemensamt igenom vilka möjligheter/fördelar respektive svårigheter/nackdelar det finns med ekosystemtjänster som begrepp och den analysmetod som testats under workshopen. Det övergripande omdömet var väldigt positivt och en rad möjligheter och fördelar listades (se nedan) även om gruppen även såg en del risker och svagheter med metodiken. 
	Möjlighet/fördelar:
	 Analysen sätter fokus på sådant som är viktigt men det är inte säkert att vi kan visa vad som är nyttigt i alla situationer
	 Analysen är bra för att kommunicera ekosystemens värde, exemplet från New Yorks vattenrening är väldigt bra och vattenhanteringen är viktig också i VGR 
	 Analysen ger möjlighet att få med ekosystemens roll redan från början
	 Metoden/analysen är kommunikativ, visar att det handlar om vår överlevnad och om försörjning
	 MKB täcker in det lokala, landskapsanalys finns också, men ekosystemtjänster visar på globala samband
	 Analysen visar på kumulativa effekter, och kan leda till bättre samordning 
	 Analysen är bra för att synliggöra de reglerande ekosystemtjänsterna
	 Analysen medger arbete med målbilder, t ex ”Gotlands vägrenar ska blomma” vilket är ett krav från kunden på Trafikverket
	 Bra att använda värderosor (se figur 4) för att visa på hur vägrenar kan bidra med multifunktionalitet 
	 Den här typen av ekosystemtjänstanalys behövs i planeringen av regionförstoringen
	/
	 Enligt analysen är mångfalden bara för människan, det är både styrkan och svagheten med ekosystemtjänster
	 Svårt att få in ytterligare ett analysverktyg
	 Måste tillämpas ännu tidigare i VGR-planen
	 Biologisk mångfald riskerar att försvinna i analysen
	 Konflikt med existerande lagar
	 Risk att begreppet ekosystemtjänster blir urvattnat. Börjar som en bra metafor och riskerar att leda till minskat fokus på komplexitet och dynamik
	287BReferenser
	Referenser
	Costanza et al. 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature 387, pp. 253–260
	Foley et al, (2005) Global Consequences of Land Use. Science 309
	Hanson et al. 2008 Corporate Ecosystem Services Review, World Resources Institute. 
	Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.
	Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
	Rockström et al. 2009. A safe operating space for humanity. Nature 461:472-475.
	Sandström (Översättning) 2007. Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar Bakgrundsdokument till konventionen om biologisk mångfald, beslut VIII/28: Frivilliga riktlinjer om konsekvensbedömning innefattande biologisk mångfald. MKB-centrum SLU.
	Steffen et al. 2004. Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure. Springer Verlag
	Webreferens:
	http://www.miljomal.se/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
	288BLänkar
	Länkar
	Ekosystemtjänstanalysen är baserad på World Resources Institutes (WRI) skrift ”Ecosystem Services: a guide for decision makers” som en del av deras projekt ”Mainstreaming ecosystem services” 
	World Resource Institute (2008) http://pdf.wri.org/ecosystem_services_guide_for_decisionmakers.pdf
	Forskningsstudien Millennium Ecosystem Assessment, en motsvarighet till klimatpanelen (IPCC) för ekosystemen. Millennium Ecosystem Assessment var en 5 årig forskningsstudie som undersökte tillståndet i världens ekosystem genom att studera produktionen av 24 ekosystemtjänster. www.maweb.org
	”The Economics of Ecosystems and Biodiversity - TEEB” - lyfter också fram behovet av att integrera ekosystemtjänster i beslutsfattande. De utgår från WRIs arbete i den delrapport som är riktad till lokala och regionala beslutsfattare. TEEB har fokus på monetär värdering och har beskrivits som en motsvarighet till Stern-rapporten som visade att kostnaderna för att inte hantera klimatförändringarna vida översteg kostnaderna för att hindra klimatförändringen. 
	TEEB (2010) The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Local and Regional Policy Makers. (www.teebweb.org)
	Naturskyddsföreningen har gett ut en svensk sammanfattning av den delrapporten:
	http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/Rap%20R%C3%A4kna%20med%20ekosystemtj%C3%A4nster.pdf
	ARIES - Artificial Intelligence for Ecosystem Services is a web-based technology offered to users worldwide to assist rapid ecosystem service assessment and valuation (ESAV). Its purpose is to make environmental decision making easier and more effective. ARIES helps discover, understand, and quantify environmental assets and what factors influence their values, for a geographical area and based on its users’ needs and priorities.
	http://www.ariesonline.org/
	InVEST: Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs
	We begin by collecting as much information as possible about a given landscape. The next step is to sit down with decision-makers and outline the scenarios that stem from different possible changes in land-use (development, restoration, or new government policies) and the desired outcomes (poverty alleviation, clean drinking water, and/or carbon sequestration). Each scenario is then fed into InVEST’s unique modular structure. InVEST can model and map the consequences of decisions on life-support systems in both economic and biophysical terms. The impacts of each scenario on life-support systems are illustrated with easily interpreted maps, tradeoff curves, and balance sheets. Our approach identifies where ecosystem service benefits originate and where they are consumed. It reveals how alternative choices about resource management will affect multiple aspects of the economy, human well-being and the environment. 
	http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html
	Naturvårdsverkets rapport nr 5782
	Ekosystemansatsen: En väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser
	Vägledningen beskriver ekosystemansatsen och sätter den i relation till svenska förhållanden. Målgruppen är myndigheter andra aktörer som arbetar med, eller intresserar sig för, frågor om bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser.
	http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5782-4.pdf
	Naturvårdsverkets rapport nr 5855
	Regionala landskapsstrategier – Ett rikt växt- och djurliv: En kunskapssammanställning – fallstudier
	Rapporten presenterar landskapsekologiska tankesätt, teorier, idéer, modeller och fallstudier samt helhetstankar för landskapsplanering som kan användas vid genomförande av landskapsstrategier.
	http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5855-5.pdf
	Naturvårdsverkets rapport nr 6342
	Arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv, En handledning
	För att kunna nå miljökvalitetsmålen och för att kunna bevara biologisk mångfald och samtidigt hållbart nyttja naturresurserna behöver ett landskapsperspektiv anläggas. Syftet med handledningen är att ge länsstyrelserna och andra aktörer riktlinjer och stöd i arbetet med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv. Målet är att kunna genomföra åtgärder för bevarande, skötsel, restaurering och hänsyn samlat och effektivt och på rätt plats i landskapet, för att nå ett hållbart nyttjande av våra naturresurser i ett landskapsperspektiv. Mycket om participatory approach.
	http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6342-9.pdf
	Qbook
	Detta är ett genensamt arbete mellan arkitekter (KIT arkitektur) och forskare från både KTH och Stockholm Resilience Centre där de ser hur planering och design kan skapa ekosystemtjänster och sociala tjänster. De har lyckats påverka Stockholms stads programförslag - nästa länk:
	http://www.stockholmresilience.org/albano
	ALBANO – Stockholms nya universitetsområde
	Programförslag S–Dp 2008–21530–54 för Albanoområdet inom stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm, december 2010
	http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanDocuments____6295.aspx#bookmarkB13
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