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Förord 
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ämnet framtagits som ett växande intresse. Arbetet motsvarar totalt 60 hp (30 
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Landskap och Plan i Malmö. 
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Sammanfattning 

IPCC förespråkar i en rapport från 2018 att kolsänkor måste få en tydligare plats i 

samhället om vi ska lyckas nå klimatmålen. Grönstruktur är en typ av objekt som 

passivt tar upp koldioxid genom fotosyntes. Genom att nyttja detta i ett 

planeringsskede skapas ett verktyg som går att använda för att minska halten 

koldioxid i atmosfären. Däremot, så värderas ej de urbana grönytor som finns idag 

med avseende på detta, dock finns det många andra viktiga funktioner de uppfyller 

inom ramen för ekologisk hållbarhet. Detta examensarbete söker att besvara frågan 

hur det går att implementera kolsänkor vid värdering av grönytor samtidigt som 

den existerande värderingen för ekologisk hållbarhet bibehålls. Arbetet är utformat 

med grund ifrån litteraturstudie. Där ingår även några utvalda modeller som 

värderar grönytor eller behandlar koldioxid på något sätt. Dessa är Grönytefaktor, 

Citylab, Miljökonsekvensbeskrivning, BREEAM-SE, Miljöbyggnad, och Trafikverkets 

Klimatkalkyl. Som ett komplement har tre intervjuer utförts med relevanta 

praktiker för att ge värdefulla infallsvinklar och diskussionsunderlag. Därtill har 

även en workshop utförts av en tvärvetenskaplig samling aktörer, med samma 

huvudsakliga syfte som intervjuerna.  

 

Alla modeller har sina styrkor och brister. Med hänsyn till syftet för arbetet är vissa 

mer relevanta än andra. Exempelvis fungerar Grönytefaktor som ett verktyg för att 

kvantifiera ekologisk hållbarhet, men misslyckas med att motverka eventuella 

underliggande problem. Citylab är en av de mer kompletta guiderna, och 

Miljökonsekvensbeskrivning har visserligen lagstadgat stöd i viss mån, men saknar 

tydliga riktlinjer för implementeringen. Klimatkalkylen används främst för 

transportinfrastruktur, men den livscykelmetodik som modellen är baserad på kan 

ge bra indikationer på hur kolsänkekvalitéer kan beräknas. Livscykelmetodiken får 

även stöd från BREEAM-SE och Miljöbyggnad, samt att driftfasen för en grönyta 

måste beaktas eftersom det är där värdet för en kolsänka skapas.  

 

Det finns tyvärr inga tydliga svar på vilken väg som är bäst att gå. Det krävs mer 

forskning på området med en tydligare målbild med vad som ska uppnås, vem som 

ska använda modellen, samt vidare forskning om till exempel hur stor 

kolsänkekapacitet olika typer av grönstruktur har. Det finns dock visst stöd för att 

Citylab i kombination med Grönytefaktor kan vara en lämplig väg att gå, men först 

och främst krävs det mer forskning kring grönytors potential som kolsänka och 

vilken kapacitet de kan bidra med. 

 

Nyckelord: Grönytor, Kolsänkor, Värderingsmodell 
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Abstract  

IPCC advocates in a report from 2018 that carbon sinks must be given a clearer role 

in society if we are to reach the climate change goals. Green structure is a type of 

object that passively can absorb carbon dioxide through photosynthesis. By using 

this in a planning stage, a tool is created that can be used as a way to bring down the 

levels of carbon dioxide in the atmosphere. The urban green areas that exists today 

are not being valuated with regards to this, although there are many other 

important functions they fulfill within the framework of ecological sustainability. 

The master thesis aims to answer the question how carbon sinks can be 

implemented in the valuation process of green areas simultaneously with ecological 

sustainability. The foundation of the work is made in the form of a literature study. 

Included in this are a few selected models that valuates green areas or carbon 

dioxide in some way. These are Grönytefaktor, Citylab, Miljökonsekvensbeskrivning, 

BREEAM-SE, Miljöbyggnad, och Trafikverkets Klimatkalkyl. As a complementary 

method, three interviews have been conducted with relevant practicians to provide 

valuable approach angles and discussion material. In addition to this, a workshop 

has been conducted with a gathering of interdisciplinary actors, with the same 

purpose as the interviews. 

 

All models have their own strengths and weaknesses. With regards to the aim of the 

work, some are more relevant than others. For instance, Grönytefaktor works as a 

good tool to quantify ecological sustainability but fail to counteract any underlying 

problems. Citylab is one of the more complete guides, and 

Miljökonsekvensbeskrivning has statutory support, but fails to include clear 

guidelines for implementation. Klimatkalkylen is primarily used for transport 

infrastructure, but its life-cycle methodology that it is based upon could give good 

indications for how carbon sink qualities can be calculated. The life-cycle 

methodology is also given support from BREEAM-SE and Miljöbyggnad, as well as 

the operating phase of a green area must be included since that is when the value of 

a carbon sink is created. 

 

Unfortunately, there are no clear answers which way is the best to go. More 

research is needed within the field where a clearer purpose of what is to be 

achieved, whom is supposed to use it, as well as other types of research such as how 

great the carbon sink capacity different types of green structure inhibits. However, 

there are certain arguments for using Citylab in combination with Grönytefaktor, 

but first and foremost there is a need for more research about green areas potential 

as a carbon sink and with what capacity they can contribute.  

 

Keywords: Green areas, Carbon dioxide sinks, Valuation model 
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1. Inledning 
I en rapport av FN:s klimatpanel IPCC från oktober 2018 utreds olika åtgärder för 

att nå klimatmålet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader 

Celsius relativ förindustriell tid (IPCC, 2018). Detta kommer kräva snabba och 

omfattande omställningar vilket medför att världen befinner sig i en förändringsfas. 

Det finns ett tydligt behov av att omstrukturera våra samhällen för att anpassa 

bebyggelsen efter klimatförändringar, samt att motverka den faktiska orsaken till 

problematiken (Wright, 2019). Det räcker inte med att minska utsläppen. IPCC:s 

rapport påpekar att upptag av koldioxid ur atmosfären måste få en mer prominent 

roll framöver om vi ska lyckas med att nå målet.  

 

Exempelvis på Island har nyligen konstruerats en artificiell kolsänka, en slags 

“dammsugare” i praktiken (Treijs & Hjalmarson Neideman, 2019). Metoden innebär 

upptag av koldioxid direkt från atmosfären och därefter lagring djupt ner i 

berggrunden där den sedan kristalliseras. Detta är dock endast en enstaka 

anläggning, och det kommer krävas avsevärt mycket mer åtgärder inom flera 

branscher och discipliner för att nå klimatmålet. Det finns mer passiva metoder för 

att absorbera koldioxid ur atmosfären, exempelvis genom grönstruktur som växer. 

Landskapsarkitekter och planerare är två typer av aktörer som har kolsänkor till 

sitt förfogande, exempelvis genom att anlägga träd, buskar, eller grönytor i den 

gestaltade miljön.  Frågan som då måste ställas är om det är möjligt, att exempelvis 

planera en stad så att den är helt eller delvis koldioxidneutral genom att 

implementera denna typ av växtlighet som kan ta upp nämnd växthusgas från 

atmosfären (Conrad, 2018). 

 

Givet detta blir det nödvändigt att skifta fokus när det gäller stadsplanering mot en 

ideologi där fokus ska ligga på att bygga hållbara städer. I och med att kommuner 

och företag fortfarande står i startgroparna när det gäller denna förändring finns 

det fortfarande delar som kan förbättras. Dock finns det redan ambitioner och 

projekt som är på gång inom området. Exempelvis i Skåne har länsstyrelsen (2018) 

satt upp ambitionen att öka andelen grönstruktur inom de urbana områdena för att 

öka upptaget av koldioxid från lokala utsläppskällor såsom trafik. Hur detta avses 

att genomföras i praktiken framgår ej av deras klimat- och energistrategi, däremot 

finns metoder definierade inom andra arenor. Exempelvis rekommenderar 

Landscape Architecture Foundation att arbetet förhåller sig till mätbara mål som 

sätts upp, i relation till deras klimatpåverkan (Landscape Architecture Foundation, 

u.å.). Pamela Conrad, som är en delägare av CMG Landscape Architecture, utvecklar 

en beta-modell av en slags kalkylator som är tänkt att lanseras under 2019. 

Kalkylator kan uppskatta olika materials koldioxidavtryck och hur väl de kan binda 

koldioxid från atmosfären. Genom detta verktyg går det att jämföra skillnaden i 
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klimatpåverkan mellan storleken på hårdgjorda ytor kontra hur stor andel som 

utgörs av växtlighet för en viss yta.  

 

1.1 Problemformulering och syfte 
Problemet som Conrad identifierade var också det som låg till grund för 

utvecklandet av beta-modellen, det vill säga med vilka kvantiteter olika ytor 

påverkar koldioxidabsorptionen. Andelen yta avsedd för växtlighet benämns ofta 

som grönyta. I de värderingsmetoder av grönytor som är vanligast idag ligger stort 

fokus på hur dessa områden bidrar med ekologisk hållbarhet och diverse 

ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster avser funktioner i naturen som bidrar till 

gynnsamma effekter för samhället. Det kan till exempel vara en gräsmatta som kan 

ta upp och filtrera stora mängder dagvatten, eller en skogsdunge som bidrar till att 

främja biologisk mångfald samtidigt som den erbjuder rekreationsmöjligheter 

genom promenader eller sportaktiviteter. Ett annat exempel är kolsänkor. Eftersom 

en grönyta i teorin kan bidra till en nettominskning av koldioxidhalten kan den i 

praktiken fungera som en kolsänka, det vill säga att grönskan absorberar koldioxid 

som en del av fotosyntesen. Däremot är dess inverkan sällan inkluderat i 

värderingsprocessen. 

 

Det existerar dock inom samhällsbyggnad diverse värderingsmodeller som 

inkluderar koldioxid, men dessa avses ej för vegetation. En mer korrekt beskrivning 

av dessa modeller kan vara exempelvis miljöcertifieringar av byggnader där 

fokusområdet mestadels enbart omfattar fastigheten och dess bebyggelse. Dessa 

modeller använder tydligt kvantifierade och mätbara mål gällande byggnations 

utsläpp, inte alltför sällan genom livscykelanalyser (LCA) som innebär att hela 

processen inkluderas, ända från utvinning av råmaterial tills dess att byggnadens 

uppskattade livslängd har nåtts. Även miljöpåverkan från användningsfasen kan 

inkluderas beroende på vilka systemgränser som sätts för analysen.  

 

I de modeller som behandlar koldioxid är fokusområdet begränsat till utsläppen av 

koldioxid medan sänkor är exkluderade. Således finns idag etablerade modeller som 

värderar grönytor men i dessa modeller saknas genomgående ett perspektiv för 

koldioxidupptag. Denna eventuella svaghet i dagens modeller innebär att det finns 

utvecklingspotential för värderingar av grönytor genom att inhämta relevanta 

element från selekterade modeller. 

 

Denna typ av värdering kan utvecklas antingen genom att utforma en helt ny 

värderingsmodell, utöka existerande, eller implementera annan lämplig 

lösningsmetod. Genom att använda en metod som tar till hänsyn både ekologisk 

hållbarhet och koldioxidupptagning i viktningsprocessen kan målkonflikter 
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identifieras. I och med att samhällsplanering är ett tvärvetenskapligt och komplext 

ämne är det av yttersta vikt att analysera aspekterna parallellt för att identifiera 

möjliga synergier och konflikter som kan uppstå. Exempelvis kan en viss typ av 

grönstruktur vara jämförelsevis dålig på att absorbera koldioxid men kan fylla en 

ovärderlig funktion för den biologiska mångfalden. I en sammanslagen analys kan 

då båda dessa perspektiv tas till hänsyn samtidigt för att skapa en simultan viktning.  

 

Med avseende på presenterade infallsvinklar är syftet med denna studie att 

undersöka i vilken grad existerande modeller inkluderar kolsänkor samt hur denna 

kvalité kan implementeras på ett ändamålsenligt sätt i en i en värderingsmodell för 

grönytor.  

 

1.2 Frågeställning 
Med hänsyn till ovannämnda aspekter formuleras projektets frågeställningar enligt 

följande: 

 

● Vad finns det för värderingsmodeller av grönytor i den planerade miljön och 

vilka kriterier baseras dessa modeller på? 

 

● Vad finns det för värderingsmodeller som behandlar koldioxid i den 

planerade miljön och hur gör dem det? 

 

● Vilka kriterier är av relevans att ha med i en värderingsmodell som värderar 

koldioxidabsorption parallellt med andra aspekter av ekologisk hållbarhet 

och varför är de relevanta? 

 

1.3 Mål och relevans 
Det finns väl utvecklade värderingsmodeller inom samhällsplanering, men de är 

oftast begränsade till ett visst fokusområde. En värderingsmodell som väger in både 

koldioxid såväl som ekologisk hållbarhet är komplex. Det är många faktorer som ska 

beaktas, därför krävs det ett gediget underlag när denna tas fram. Målet med denna 

studie är att skapa en grund att bygga vidare på, så att en del av det underlag som 

behövs redan existerar och kan ge indikationer på vad som bör undersökas djupare. 

 

Genom att indirekt upplysa relevanta aktörer skapas en medvetenhet om att 

utnyttja de verktyg som potentiellt finns tillgängliga för att motarbeta 

klimatförändringar. Även om stort fokus idag läggs på att minska utsläppen, vilket 

har stor inverkan när det utförs korrekt, betyder inte det att användningen av 
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övriga metoder går att försumma. Genom att aktivt arbeta med kolsänkor i 

planeringen på ett sådant sätt som presenteras i rapporten skapas synergieffekter 

mellan grönstruktur och en minskad koldioxidhalt i atmosfären. Även om ett lokalt 

område inte märkbart bidrar till global skillnad skapas mer gynnsamma lokala 

förutsättningar, och om flera lokala områden arbetar på samma sätt skapas till slut 

en global inverkan. 

 

1.4 Metod 
Metoderna som applicerats i detta examensarbete har valts med avseende på dess 

förmåga att besvara frågeställningarna. Metoderna som har används är främst 

kvalitativa då det syftet med arbetet ej har varit att skapa egna data, utan att 

analysera existerande värderingar med nya synsätt. Litteraturstudien har fungerat 

som en grundpelare och har därtill kompletterats med material från intervjuer och 

en workshop för att få in perspektiv och diskussionsunderlag från ett bredare 

spektrum.  

 

1.4.1 Litteraturstudie 

Rapportens grund är baserad på en litteraturstudie. I en litteraturstudie sökes svar 

på syftet av arbetet med hjälp av tidigare granskningar och publicerade rapporter 

som undersökt liknande tema (Korhonen & Lindström, u.å.). Resultatet blir 

insamling av kunskap och information på ett sätt som är både effektivt och 

oöverträffat av något annat tillvägagångssätt. Litteratursökningarna har varit 

exklusivt webbaserade och har primärt skett via sökmotorn Google. Eftersom en 

stor andel av materialet härstammar från de ansvariga utgivarna för modellerna har 

en vetenskapligt inriktad databas ej varit tillämpbar i dessa fall. Det ska dock 

nämnas att modellerna i sig är baserade på litteratur som i sin tur är baserat på 

vetenskapliga grunder. Utöver detta har webbsökningar skett via Google Scholar 

och Kungliga Tekniska Högskolans Biblioteksdatabas, som i sin tur är baserad på 

flertalet vetenskapliga databaser såsom Scopus, Nature, och ScienceDirect. Även 

konventionella Google har också använts som ett komplement för att bredda 

sökningarna i de fall när en publicerad vetenskaplig källa ej varit nödvändig. 

Litteraturstudien har utförts parallellt under hela arbetsprocessen för att ständigt 

uppdatera och korrigera relevant fakta och information som applicerats i studien. 

 

1.4.2 Intervjuer 

Tre intervjuer har utförts med representanter från olika institutioner. Den första 

intervjun var med Ulrika Egerö, Stadsbyggnadsstrateg vid Stockholm Stad. Utbildad 
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ekolog och jobbar med grönstrukturplanering. Den andra intervjun var med Hélène 

Littke, Miljö och Samhällsplanerare vid Ekologigruppen och jobbar främst med olika 

typer av gröna underlag för planering och miljöbedömningar. Slutligen intervjuades 

Johan Folkesson, Chefsarkitekt på Trafikverket och ytterst ansvarig för det 

strategiska utvecklingsarbetet för arkitektur. Intervjuerna följde samma format där 

intervjuaren arbetade efter semistrukturerade frågor enligt bilaga 1. Frågorna 

varierade i mindre grad beroende på respondenten som sedan svarade fritt efter 

eget omdöme. Utöver de vägledande frågorna skedde en öppen diskussion mellan 

parterna inom frågornas ramverk. Respondenten valdes med avseende på 

bakgrund, erfarenhet och aktuell kunskap.  Vid urvalet av respondenter ämnades att 

välja personer med olika yrkesroller men med kunskap inom det studerade 

området i denna rapport. 

 

I en litteraturstudie går det att hitta mycket information men inte alltid tillräckligt. 

Då fungerar intervjuer som ett bra komplement för att fylla de projektspecifika 

kunskapsluckorna som finns (Newcomer et al., 2015). Intervjuerna utfördes för att 

få en djupare inblick i hur praktiker och aktörer förhåller sig till och använder olika 

verktyg och modeller för planering av urbana grönytor och/eller koldioxidkvalitéer. 

Även möjligheter och brister som upplevdes som prominenta, samt hur 

ändamålsenliga de var för detta arbete. Semistrukturerade intervjuer valdes som 

den metod bäst tillämpbar, eftersom antalet respondenter var få och en öppen 

diskussion ansågs ge mest användbar information. Materialet från intervjuerna har 

sedan applicerats där innehållet ansetts lämpligt i diskussionskapitlet, och bidragit 

till nyanseringar och diskussionsunderlag av verktygen och modellerna. 

 

1.4.3 Workshop 

Den 24 april 2019 genomfördes en workshop på ÅF:s huvudkontor i Solna. Innan 

workshopen ägde rum skickades en inbjudan ut med information om vad 

workshopen skulle adressera (se bilaga 2.) De deltagande var totalt sex personer 

enligt bilaga 2, exklusive arbetets författare som var närvarande men ej deltog 

aktivt. Urvalet av de personer som mottog en inbjudan till workshopen följde ett 

liknande resonemang som för intervjupersonerna, det vill säga en tydlig variation 

inom arbetsuppgifter och erfarenhet på området. Exempelvis valdes aktiva 

studenter som ett av urvalen för att få in nya tankesätt som erfarna praktiker 

eventuellt förbiser medans mer etablerade utövare kunde bidra med en större 

kunskapsbank och praktiska exempel från deras bakgrund. Totalt 19 personer 

mottog en inbjudan. 

 

Workshopen inleddes med att författarna av detta arbete presenterade 

bakgrundsinformation, problemformulering, och frågeställning gällande studien. 
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Därtill presenterades även målet med workshopen och vad som förväntades av 

deltagarna. Detta finns att se i bilaga 2 där bifogad PowerPoint som användes vid 

tillfället är tillagd. De sex deltagande personerna blev indelade i två mindre 

diskussionsgrupper. Workshopen var sedan indelad i tre olika delar. Del 1 

behandlade de modeller och arbetssätt som utövas aktivt där de två grupperna fick 

diskutera tre olika frågeställningar med varandra. Dessa presenterades och 

diskuterades sedan i större grupp och beskrev vad de deltagande hade för olika 

infallsvinklar och möjliga konfliktområden. Del 2 och del 3 följde samma mönster 

som del 1. Skillnaden var att del 2 adresserade en tilltänkt ny modell som inkluderar 

koldioxid i sin värdering, medans del 3 behandlade risker och möjligheter kring en 

sådan ny modell.  

 

En workshop anses vara en fördelaktig metod i denna studie då det är ett bra sätt 

att skapa intensiv pedagogisk erfarenhet på kort tid när tiden för en mer 

omfattande insats kanske inte finns tillgängligt. I och med att deltagarna i 

workshopen jobbar på olika ställen eller är ovilliga att bistå med stora mängder tid 

från sitt övriga arbete är en workshop ett effektivt sätt att få olika typer av aktörer 

att träffas och diskutera ämnen som är av vikt för workshopens mål.  I och med att 

det oftast går att lär sig nya saker på olika sätt, är workshop fördelaktig för det 

möjliggör denna typ av frihet för deltagarna (Tönnkvist, 2018). 

 

1.4.4 Material och källkritik 

Vid insamling av material och data har ett källkritiskt perspektiv applicerats. Med 

detta menas att källor som insamlas har analyserats utifrån trovärdighet och 

relevans för att tillgodose kvalitén av presenterade resultat i studien. 

Trovärdigheten hos en källa bedöms utifrån flera faktorer, som exempelvis typ av 

utgivare, hur vetenskaplig metodik har applicerats i arbetet, eller hur väl i linje 

kunskapen ligger med andra källor på samma område. I slutändan är det dock 

författarnas egna omdöme som ytterst avgör. 

 

Eftersom ambitionen var att ta fram ett gediget underlag för att ge en större och 

bredare infallsvinkel inkluderades så många modeller som ansågs vara det som 

tilläts hinna med inom tidsramen för ett examensarbete. Det finns flera aspekter att 

nyansera med detta val. En riskfaktor är att antalet modeller som analyserats är 

undermåligt och risken att värdefull kunskap ej inkluderades i arbetet på grund av 

avsaknad av relevant modell, eller så var antalet modeller för högt och ej tillräckligt 

specificerade för det som avsågs att analysera. Under arbetsprocessen sorterades 

två av de totalt åtta utvalda modellerna bort, eftersom de ansågs vara för snarlika 

redan inkluderade, alternativt ej tillämpbara med hänsyn till syfte och 
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frågeställning. Istället valdes andra kompletterande metoder för att bredda 

kunskapsomfånget. 

 

Innan intervjuerna fick respondenten ta del av den dåvarande projektbeskrivningen 

för att få inblick i intervjuns utformning. Detta gjordes för att den intervjuade 

personen skulle ha möjlighet att kunna förbereda möjliga tankar och reflektera över 

det diskuterade ämnet i förväg. Ett alternativt vore att ha delgivit frågorna i förväg, 

så att respondenten tilläts förbereda mer uttänkta svar. Dock var ambitionen att 

skapa en mer flytande diskussion och öppen intervju enligt den semistrukturerade 

mallen för att ge respondenten en chans att komma med egna synpunkter på ett 

naturligt sätt. 

 

Vid workshopen gavs ingen möjlighet att förbereda sig för innehållet annat än det 

som kommunicerades ut vid inbjudan. Om exempelvis övningarnas utformning 

kommunicerats ut på förhand kunde deltagarna förberett sig bättre med eventuellt 

mer genomtänkta svar. Även antalet deltagare bör kritiseras, då sex personer kan 

anses vara undermåligt. Ambitionen var dock att ha med flera, men på grund av 

diverse anledningar var detta ej möjligt. Detta bidrog också till att den initiala 

tanken om ett blandat urval av kompetenser och professioner försvann något, men 

materialet som skapades under workshopen ansågs ha hög kredibilitet och bra 

synpunkter varpå detta inkluderades i studien. 

 

Eftersom arbetet behandlar olika typer av värdering och viktningar bör det nämnas 

att det kan vara svårt att producera ett resultat som potentiellt kan ge upphov till 

total konsensus. Med detta menas att värderingar är subjektiva, och olika aktörer 

kan göra olika viktningar. Därmed finns också risk för meningsskiljaktigheter kring 

resultatet och vad det innebär, men i och med att arbetet söker att skapa nya typer 

av kombinationer vid en specifik värderingsprocess inom stadsplanering skapas 

också en diskussion kring själva värderingen som tidigare ej existerat i större 

utsträckning. 

 

Det bör också nämnas att de naturvetenskapliga objekt som förekommer såsom 

ekosystem eller kolets kretslopp är komplexa mekanismer som människor ännu 

inte förstår till fullo. Även om det går att göra mer eller mindre kvalificerade 

gissningar är dessa endast baserade på den senaste forskning som finns tillgänglig 

just då. Eftersom kunskapen om vår omvärld ständigt förbättras bör även den 

värdering som är baserad på kunskapen också ständigt utmanas och förbättras för 

att stämma så väl överens med verkligheten som möjligt. Således finns det alltid en 

risk att det kunskapsunderlag som läggs fram behöver uppdateras i framtiden när 

ny forskning bidrar med ny kunskap. 
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1.4.5 Avgränsningar och definitioner 

Arbetet har avgränsats till att undersöka gröna anläggningar i tätorter. I detta 

projekt kommer gröna anläggningar att definieras som grönytor och/eller 

grönområden. Grönytor definieras som grönstruktur som utgörs av växtlighet och 

vegetation medans grönområden har samma definition men sträcker sig över ett 

större område. Detta betyder i sammanhanget, grönytor som finns i en miljö där 

planerad bebyggd eller planerad icke bebyggd miljö existerar. Dessa termer 

kommer alla att användas i varierande grad, men syftar alltid till definitionen för 

gröna anläggningar. Exempel på sådana gröna anläggningar som åsyftas i detta 

projekt är parker, innergårdar, friluftsområden, eller skogspartier som ligger i en 

tätort. Definitionen för tätort i denna studie är tagen från Statistiska Centralbyrån 

(SCB). Enligt SCB räknas en tätort som ett område med minst 200 invånare och som 

mest 200 meter mellan husen där andelen fritidsfastigheter understiger 50 % (SCB, 

2016). 

 

Modellerna valdes efter en omvärldsanalys, diskussion med praktiker inom 

området, samt de vanligaste modellerna som förekommit under författarnas 

utbildning vid KTH. De modeller som sorterades bort gjordes detta främst på grund 

av tidsbrist att analysera samtliga, likhet med redan beaktade modeller, eller att de 

ansågs ha mindre relevans i förhållande till syfte och frågeställning jämfört med de 

redan inkluderade. Den modell som nämndes inledningsvis i avsnitt 1.0 och är 

framtagen av Pamela Conrad torde sig vara av intresse att undersöka. Eftersom den 

ej är färdigställd ännu vid detta arbetes utförande och således ej tillgänglig att få tag 

på har den exkluderats från vidare undersökning. Intervjuer och workshop valdes 

som kompletterande metoder för att få in en diskussion och synpunkter från 

externa aktörer och därmed få in omdömen utifrån.  

 

Kriterierna för det ramverk som ämnas tas fram för den tilltänkta nya modellen 

baseras på gröna anläggningars koldioxidinkludering och ekologiska hållbarhet från 

det att den byggs eller planeras, där en värderingsprocess är av intresse. 

Systemgränsen är satt så att den särskiljer tidigare användning av den analyserade 

ytan från nutida och framtida användning och påverkan.  Detta för att analysen inte 

ska skatta möjliga destruktioner och dylikt av den tidigare anläggningens syfte. 

Detta möjliggör att modellen blir skalbar och oberoende av den omkringliggande 

miljön och dess platsbaserade förhållanden.  

 

Det kan vara svårt att specificera allt som inte inkluderats i detta arbete men som 

förtjänar en plats vid vidare studier på området. En av de viktigaste aspekterna för 

att syftet med värderingen ska bli funktionellt och ändamålsenligt är, att studera en 

ytas förmåga att binda koldioxid, eftersom en varierande grad av detta skapar olika 

mycket värde för ytan. Ekonomiska värden är något som ej kommer att adresseras i 
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denna studie. Motivet är att denna studie huvudsakligen har fokus i att 

värderingsmodellen ska ligga på de aspekter som kopplas direkt till miljön utöver 

den utökade arbetsbördan en sådan inkludering skulle ge upphov till. Även av de 

otaliga andra funktioner som en grönyta kan ge upphov till har nedprioriterats, som 

exempelvis mänskliga hälsofördelar eftersom fokuset är på ekologisk hållbarhet. 

 

Ekologisk hållbarhet går att definiera på olika sätt. I detta arbete har ekologisk 

hållbarhet definierats som funktionsdugligheten hos jordens bio-geo-kemiska 

system inom följande områden (KTH, 2018):  

 

● Vatten (föroreningar, grundvattennivåer, salinitet, temperatur, främmande 

arter) 

● Luft (föroreningar, partiklar, ozonlagret, klimatsystem, buller) 

● Land (föroreningar, erosion, landanvändning, främmande arter) 

● Biodiversitet (arter och habitat (livsmiljöer), GMO) 

● Ekosystemtjänster (tex. pollinering, fotosyntes, vattenrening, klimatreglering 
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2. Bakgrund 
Kapitel 2 avser att ge läsaren en kort påläsning om grönytor och koldioxid som 

växthusgas. Detta kapitel går att skippa om så önskas. 

2.1 Grönytors funktion i den urbana planeringen 
En grönyta avser sammanhängande grönstruktur över ett område. Ofta används 

termen inom samhällsplanering för att beskriva grönområden av varierande skala 

inom tätbebyggda områden. Grönytor kan fungera som en slags tillflyktsort för 

människor. De erbjuder människor en plats för rekreation och återhämtning, även i 

den vardagliga kontexten såsom en transportsträcka mellan hemmet och skola eller 

arbete. Grönytor bidrar till flertalet ekosystemtjänster, som exempelvis reglering av 

det lokala klimatet, dagvattenhantering, biologisk mångfald, och förbättrad 

luftkvalitet (Boverket, u.å.). I en park är det drygt 80 procent mindre 

luftföroreningar jämfört med utanför, och i Stockholms trafiksektor absorberas 

cirka 40 % av utsläppen av grönstrukturen. 

 

Med en växande befolkning tillkommer även ett ökat behov av att förtäta staden, 

och med en större population ökar också behovet av grönområden. Fler människor 

ska dela på samma ytor, som dessutom är attraktiv mark för annan bebyggelse 

(ibid). Därmed ökar även behovet av att skydda grönytorna. Eftersom ett ökat 

nyttjande av grönområden innebär ett högre slitage måste detta tålas av 

grönstrukturen. För att minska den belastningen är det viktigt att maximalt utnyttja 

det mellanrum som finns i en stad till gröna element. Vidare kan markparkeringar 

omvandlas till grönytor eller träd planteras vid gatorna. Ett rimligt avstånd från 

bostaden till ett grönområde anses vara inom 300 meter (Malmö Stad, 2010). Det 

kan dock variera från fall till fall vad som menas med ett grönområde, då exempelvis 

en liten parkyta rimligen kan betraktas som underkvalificerad. Det är dock svårt att 

avgöra en tydlig standard för vad som är ett grönområde, eftersom faktorer såsom 

kvalité på grönytan eller antalet personer som delar på den spelar stor roll för 

funktionaliteten. 

 

Det ska nämnas att förtätning av staden kan bidra till att implementeringen av 

grönstruktur blir mer kostsam, eftersom den eventuellt måste ske i formen av gröna 

väggar eller gröna tak (ibid). Sådan typ av grönska kräver dyrare investeringar och 

underhåll, samt att förutsättningarna för växtligheten inte är den gynnsammaste i 

relation till exempelvis jordlager. Utöver detta rymmer varken gröna tak eller 

väggar plats för rekreation i samma utsträckning som tex en park kan göra. 
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2.2 Koldioxidens påverkan på planerad urban miljö 
Global uppvärmning är onekligen en av de största utmaningarna vi står inför under 

detta århundrade (NASA, u.å.). Växthusgaser har en uppvärmande effekt på jordens 

klimat då de absorberar en del av den utgående värmestrålningen från jorden och 

återsänder en del av denna till jorden. Den gas som bidrar mest (efter vattenånga) 

till växthuseffekten är koldioxid. FN:s klimatpanel IPCC, som i sina rapporter 

sammanfattar klimatforskningen, fastslår att koldioxidhalten i atmosfären ökat med 

mer än 40% sedan förindustriell tid – huvudsakligen på grund av förbränning av 

fossila bränslen och avskogning. IPCC fastslår även att det är ”extremt troligt” att 

mänsklig aktivitet sen mitten av 1900-talet varit den huvudsakliga orsaken till den 

globala uppvärmning som observerats, samt att fortsatta växthusgasutsläpp 

kommer generera fortsatt uppvärmning av jordens klimat (IPCC, 2018). Koldioxid 

utgör en av de mest väsentliga delarna av en naturlig cykel för djur och växtlighet på 

jorden, och är en av grundpelarna för allt liv. 

 

Med en grov förenkling handlar halten koldioxid i atmosfären om in- och utflöde av 

gasen. Inflödet utgörs av det som producerar koldioxid, exempelvis förbränning av 

kolväten, vulkanutbrott, eller andningen hos aeroba organismer. Det är framför allt 

det förstnämnda som är den faktor som ökat mest. Utflödet utgörs av det som 

absorberar koldioxiden, vilket i den naturliga cykeln exempelvis kan vara växter 

eller hav. Objekt vid jordens yta som utgör en nettosänka av koldioxid, vilket 

innebär att upptaget av koldioxid från atmosfären är större än motsvarande 

emission till atmosfären, benämns ofta som kolsänka. Världshaven står för en stor 

andel av absorbering av den koldioxid mänskliga aktiviteter släpper ut, vilket 

motsvaras av ungefär 25 % (National Oceanic and Atmospheric Administration, 

u.å.). Detta bidrar dock till försurning, vilket medför negativa konsekvenser för de 

marina ekosystemen. Även grönstruktur absorberar stora mängder koldioxid, 

motsvarande runt 25 %. Grönstruktur däremot är något som frodas i en miljö rik på 

koldioxid, då detta utgör en del av fotosyntesen. Det finns studier som tyder på att 

stora delar av den globala vegetationen har ökat i växtlighet, något som kallas för 

“CO2 fertilization effect” (Zhu et al., 2016).  

 

Skogen är en stor kolsänka, eftersom den oftast täcker större landområden och får 

ett stort omfång. I den urbana kontexten är denna möjlighet dock något begränsad, 

eftersom den tillgängliga ytan är ett hinder. Däremot finns det fortfarande många 

gröna områden i en stad, såsom träd, gräsmattor, eller buskar, både i parker men 

också på mer utspridda platser som exempelvis längs en gata eller en innergård. 
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3. Resultat 
Resultatkapitlet presenterar de modeller som har undersökts samt en 

sammanställning av de diskussioner och synpunkter som lyftes under workshopen. 

Se avsnitt 1.4.5 för urvalet av metoderna. 

3.1 Modeller och metoder 
Sex stycken modeller har granskats med syftet att undersöka deras förmåga att 

hantera koldioxid eller grönytor i en värderingsprocess. Dessa är Grönytefaktor, 

Citylab, Miljöbyggnad, BREEAM-SE, Miljökonsekvensbeskrivning, samt 

Trafikverkets klimatkalkyl. Många av modellerna är förenklade och presenteras 

endast på ett sådant som som är ändamålsenligt för denna studie. Således bör de ej 

betraktas som en fullständig beskrivning av respektive modell eftersom endast 

selekterade delar är inkluderade i vissa fall. 

3.1.1 Grönytefaktor 

Grönytefaktor, ibland förkortat GYF, är ett verktyg som används för att säkerställa 

att ett visst område har en önskad andel grön- och blåstruktur. Syftet är att främja 

de positiva ekologiska aspekterna som sådan struktur tillför. Grönytefaktor 

introducerades i Sverige under början av 2000-talet. Sedan dess har flertalet 

kommuner tillämpat verktyget utöver den internationella användningen 

(Delshammar & Falck, 2014). Det är ett bra sätt att kommunicera mellan kommunen 

och byggherre, vilket underlättar att få in planeringsarbetet för grönska i ett tidigt 

skede. Byggherren får dessutom även ett visst mått av frihet hur projektet ska 

utformas så länge målen uppfylls, vilket kan undvika detaljstyrning. 

 

Verktyget kan också vara fördelaktigt att använda i täta områden där plats är 

begränsat och ytan måste nyttjas maximalt. Grönytefaktor går att applicera på olika 

nivåer av samhällsplanering, exempelvis översiktsplan, detaljplan, eller 

bygglovsprocesser (Boverket, 2018a). Användning av grönytefaktor är ej reglerat i 

plan- och bygglagen (PBL), men kommunen kan ställa civilrättsliga krav gällande 

avtalet med byggherren. Detta kan då redovisas i exploateringsavtalet. Kommuner 

som önskar använda GYF kan med fördel implementera goda förutsättningar för det 

i detaljplanebeskrivningar, eftersom detta dokument ger en tydligare juridisk 

vägledning. 

 

Grönytefaktor är i praktiken en matematisk funktion, en kvot mellan den 

ekoeffektiva ytan och fastighetens totala area. Vad som menas med ekoeffektiv yta 

kan exempelvis vara grönytor som släpper igenom dagvatten eller gröna tak. 

Förenklat går det att beskriva som något som bidrar med ekosystemtjänster eller 
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andra effekter som bidrar till ekologisk hållbarhet. Boverket (2018a) beskriver hur 

grönytefaktor kan beräknas genom följande steg: 

 

1. Betydelsen av olika funktionella ytor för till exempel dagvattenhanteringen 

viktas med ett funktionellt värde. Hårdgjorda vegetationsfria ytor brukar få 

värdet 0. 

2. Mät upp den totala ytan som grönytefaktorn ska räknas fram för, till exempel 

stadsdel, kvarter, fastighet. 

3. Mät upp arean av respektive funktionell yta och multiplicera varje yta med det 

viktade funktionsvärdet för att få ett mått för ytans ekoeffektivitet. Exempelvis 

genererar ett stort träd på marken många ekosystemtjänster och får därför ett 

högre värde än motsvarande yta på ett grönt tak täckt med sedummatta. 

4. Summera grönytornas ekoeffektivitet 

5. Dela den totala ekoeffektiva arean med den totala ytan. Kvoten av dessa blir 

områdets grönytefaktor (GYF) 

Figur 1. Illustration för hur en 80 kvm stor tomt kan få sin GYF beräknad. Notera att ytan som beräknas (83 kvm) 

är större än fastighetens totala yta, eftersom träd och buskar skapar ett tredimensionellt lager att ta till hänsyn. I 

detta fall skulle GYF vara 15,7/83=0,19. Källa: Boverket, 2018a 

 

Även om alla appliceringar av grönytefaktor har samma övergripande mål, att 

säkerställa en viss andel grönyta för att område, finns det lite olika modeller av 

metoden. Generellt går dessa att dela upp i två kategorier, den ena avser 

grönytefaktor för kvartersmark. Detta innebär i princip fastigheter och områden 

som är avsatta för bebyggelse. Den andra kategorin berör grönytefaktor för allmän 

plats. Inom ramen för detta finns exempelvis parker eller torg.  
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Lokala tillämpningar 

Tillämpningen av grönytefaktor uppmuntras att vara lokalt förankrad. Dessutom 

kan olika områden på den lokala nivån skilja sig åt, beroende på hur det 

platsspecifika behovet ser ut. Exempelvis om dagvattenhantering är extra viktigt i 

ett område kan det kriteriet ges en högre viktning (Boverket, 2018b). Kommuner 

tillämpar arbetet med grönytefaktor efter egna modeller för att få det så lokalt 

anpassat som möjligt. Malmö var först ut i Sverige att använda GYF i början av 2000-

talet. Rekommendationen är att kvartersmark i Malmö för bostadsändamål bör ha 

en GYF = 0,6 (Malmö Stad, 2014). Detta gäller även för blandad bebyggelse, som 

definieras som bostäder, kontor, och handel är andelen bostäder inte överstiger 70 

%. Om ett område endast innehåller handel- och kontorsverksamheter bör GYF inte 

understiga 0,5. I tidigare versioner av GYF inkluderades även kompletterande 

faktorer som innebar att biologisk mångfald främjades genom att ge höga poäng till 

specifika åtgärder som bidrog till detta (Boverket, 2018b). 

 

Modellen som Malmö använder inkluderar även delfaktorer med olika viktning 

beroende på vilket typ och djup av underlag som analyseras (Malmö Stad, 2014). 

Exempelvis om det är en växtbädd på underliggande jord ges 1,0 per kvadratmeter, 

medans om det är ett tak med vegetation (ett så kallat grönt tak) där bjälklaget är 

mellan 30 och 80 mm djupt ges en delfaktor på 0,4 per kvadratmeter. Handlar det 

om hårdgjorda ytor varierar delfaktorn beroende på dess genomsläpplighet av 

dagvatten, och är ytan i fråga totalt tät såsom asfalt och betong ges värdet 0. 

Modellen tillämpar även tilläggsfaktorer som gör att samma tvådimensionella yta 

kan värderas flera gånger om det finns ett tredimensionellt element att beakta. 

Detta gäller även dagvattenhantering. Exempelvis täcker ett träd med sin krona en 

viss yta sett från ovan, men under denna yta finns även en gräsmatta som då viktas 

in tillsammans med trädets värde. Samma princip gäller för häckar, marktäckande 

plantering, och växtlighet på fasader. 

 

Jämfört med Malmö dröjde det drygt ett decennium innan Stockholm började 

utveckla sin modell, mer specifikt 2014 mot bakgrunden att balansera stadens 

växande med hållbar utveckling (Stockholm Stad, 2015). Den har sin utgångspunkt i 

ekosystemtjänster, som omfattar biologisk mångfald, sociala värden, ljudkvalité, och 

klimatanpassning, varav 60 % av möjliga faktorer bör uppnås (Boverket, 2018b). I 

den sistnämnda kategorin behandlas flera fördelar med grönska, bland annat 

koldioxidupptagning, men då endast som ett fenomen och inte något kvantifierat 

som ger poäng (Stockholm Stad, 2015). I Stockholm är kravet på hur hög 

grönytefaktor som ska nås beroende av hur stor andel av fastigheten som är 

bebyggd. Om mindre än 50 % utgörs av byggnader ska GYF vara 1,0. Mellan 50–70 

% sänks kravet till 0,6, och för mer än 70% räcker det med 0,4. Norra 
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Djurgårdstaden är ett exempel enligt Egerö1 hur Stockholm har börjat arbeta med 

GYF för kvartersmark. Ambitionen är att även implementera en för allmän plats, 

men det tar tid och är inte aktuellt ännu. 

 

Till skillnad från både Malmö och Stockholm har Göteborg valt att utveckla en 

hybridmodell. Denna är tänkt att funka för både kvartersmark och allmän plats. 

Modellen tillämpar olika krav beroende på var i staden exploateringen sker. De 

centrala och tätbebyggda områdena har lägre krav än jämfört med en stadsdel i 

ytterkanten (Boverket, 2018b). Anledningen till att Göteborg valt att kombinera en 

modell för kvartersmark och allmän plats är egentligen flera. Det går att 

sammanfatta som att miljöutmaningar finns överallt i staden, och den 

kommunförvaltade marken har samma inverkan som kvartersmark (Göteborgs 

Stad, 2018). Kommunen i och med detta även samma krav på sig själva som de gör 

på exploatörerna. 

 

3.1.2 Citylab 

Citylab är ett system som vägleder hur hållbar stadsutveckling kan genomföras. Det 

är Sweden Green Building Council (SGBC) som ansvarar, förvaltar, och utvecklar 

Citylab. Systemet består av fyra komponenter; guide, certifiering, utbildning och 

nätverk. Certifieringen består av tre delar, varav den första lanserades under 2018 

och är främst avsett för tidiga planeringsskeden. Del två och tre avser 

genomförande och uppföljning respektive, och är planerade att lanseras under 

2019. Utbildning- och nätverkskomponenterna riktar sig åt aktören snarare än 

själva byggnationen, med syfte att bidra som stöd och utbyten av erfarenheter. 

 

I detta arbete kommer endast guide-avsnittet granskas, då detta utgör stommen och 

den övergripande strukturen för systemet. Samtligt material härstammar från en 

och samma källa från SGBC (2019), om inte annat kommuniceras. Det speglar hur 

SGBC anser att hållbar stadsutveckling ska bedrivas. Arbetet har tagits fram sedan 

2010, och var tilltänkt från början att vara en anpassad variant av redan existerande 

system. Under processens gång gjordes dock bedömningen att behovet att ta fram 

ett helt nytt system var nödvändigt. Citylab vänder sig till en bred publik inom 

hållbarhetsfrågor för stadsutveckling, och är tänkt att fungera både på stora som 

små projekt och även olika typer av områden. Syftet är inte att ge detaljerade 

anvisningar, utan snarare lyfta centrala frågor som svarar på vilka aktörer och 

kompetenser som bör göra vad. Avsikten är att systemet ska vara dynamiskt och 

öppet, eftersom i projekt med lång tidshorisont måste det finnas utrymme för 

                                                        
1 Ulrika Egerö, Stadsbyggnadsstrateg Stockholm Stad, intervju, 27 februari 2019 
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spelrum att anpassa till de förutsättningar som råder. Enligt Littke2 är Citylab den 

modell som har de bästa förutsättningarna för att lyckas i Sverige. En certifiering 

från Citylab är mer anpassad efter den typ av struktur vi har i det svenska 

samhällsbyggandet och är mer kopplat till svenska myndighetsförordningar.  

 

De sju principerna (del 1 av guiden) 

Guiden har tagits fram efter sju grundprinciper: 

 

1. Lokala förutsättningar 

För att ett projekt ska bli framgångsrikt måste den lokala kontexten beaktas. 

Eftersom de parametrar som definierar problemen som ska lösas, blir även 

själva lösningen beroende av dessa faktorer. 

 

2.   Systematiserad processtyrning 

Hållbar utveckling kräver samverkan över discipliner eftersom det är många 

aspekter att ta till hänsyn, därför är det bra om användningen av systemet är 

standardiserad på ett enkelt sätt. 

 

3.  Kvalitativ målstyrning före detaljstyrning 

Guiden bygger inte på specifika lösningar, utan rekommenderar kvalitativ 

målstyrning före detaljstyrning i tidiga planeringsskeden för att undvika 

låsningar i utvecklingen av projekten. 

 

4. Delandekultur och transparens 

Då samhällsutveckling som ovan nämnt berör många aktörer krävs det 

tvärvetenskapliga samarbeten. Detta medför att den samlade kompetens 

som finns inom ett projekt är bred och gedigen uppnås detta bäst genom att 

professioner delar med sig av kunskap till varandra och är transparenta med 

sitt arbete. 

 

5. Inkluderande planering 

Stadsutveckling sker inte alltför sällan som en modifiering av befintliga 

områden. Därför bör berörda lokala aktörer och invånare alltid tas med i 

processen och få delge sin syn på utvecklingen. 

 

6. Innovationsdriven utveckling 

Nya lösningar uppmuntras, vare sig det är ny teknik, lösningsmetoder eller 

tankesätt. 

 

                                                        
2 Hélène Littke, Ekolog Ekologigruppen, intervju, 7 mars 2019 
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7. Ömsesidigt förstärkande investeringar 

Nya områden (och renovering av befintliga) ska alltid bidra till att skapa ett 

bättre samhälle, att driva det framåt ekonomiskt, miljömässigt, och socialt. 

 

 

De tio målen (del 2) 

Utöver dessa vägledande principer har SGBC etablerat tio stycken övergripande 

hållbarhetsmål som ska genomsyra guiden och fungera som riktlinjer vid 

stadsutvecklingsprojekt. De är baserade på FN:s globala hållbarhetsmål, 

Delegationen för hållbara städers dokument Femton hinder för hållbar 

stadsutveckling, Sveriges nationella Miljökvalitetsmål, Folkhälsopolitiska mål, samt 

Vision för Sverige 2025. Se tabell 1 för en komplett överblick för de olika målen. 

Tabell 1. Övergripande målen för Citylab (SGBC, 2019). 

 

Citylab Guide  

Själva guiden är indelad i tre block, beroende på innehåll. Dessa utgörs av 

nulägesbeskrivning, processstyrning, och fokusområden, där det även existerar 

underkategorier inom dessa block. 

 

 

Mål Beskrivning 

God hälsa och välbefinnande Folkhälsan är något som påverkas av ett stort antal faktorer, 
men det som går att åtgärda genom stadsplanering skall så 
göras. 

Jämlikhet, jämställdhet, och social 
sammanhållning 

Minska sociala klyftor i Samhället. För att jobba mot målet 
bör även förutsättningar skapas för detta med respekt för 
människans frihet och möjligheter. 

Delaktighet och inflytande Oavsett bakgrund och förutsättningar ska människor ha 
möjlighet att påverka sina livsvillkor, detta är dessutom 
viktigt för hälsan. 

Trygg och säker livsmiljö Skapa miljöer där alla, särskilt kvinnor, kan känna sig 
trygga. Människor ska kunna befinna sig, och vara verksam i 
samma område på lika villkor. 

Goda försörjningsvillkor Människors möjlighet att försörja sig själva är viktigt för den 
sociala trygghet som skapas ur den aspekten, och även att 
det bidrar till samhällets gemensamma vinst. 

Attraktivt stadsliv Främja värden som skapar en attraktionskraft till att 
människor vill söka sig till en plats, privat och professionellt. 

Resurshållning Minimera användningen av resurser och återanvänd dessa i 
den mån det går. Fördelningen av användningen bör göras 
på lika villkor. 

Ingen negativ klimatpåverkan Negativ klimatpåverkan genom växthusgaser som 
exempelvis koldioxid ska minimeras, och så småningom helt 
elimineras om Sverige ska nå sitt mål att fasa ut sina 
nettoutsläpp.  

Ingen negativ miljöpåverkan Minimera det ekologiska fotavtrycket, undvika 
miljöförstörande aktiviteter, och bevara det som finns samt 
främja biologisk mångfald.  

Resiliens och flexibilitet Skapa förmågor att stå emot de effekter som kommer med 
klimatförändringar, men också påfrestningar av andra 
områden såsom ekonomi, infrastruktur, och 
bostadsförsörjning.  
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Nulägesbeskrivning (del 3) 

En nulägesbeskrivning utgör grunden för ett projekt, och åsyftar att identifiera de 

lokala och rådande förutsättningar som finns. Underlaget kan exempelvis hämtas 

från översiktsplaner, strategidokument, eller andra vägledande dokument som 

ämnar att vägleda stadsutvecklingen. Om det föreligger särskilda utmaningar för ett 

område bör detta beskrivas ordentligt. Det övergripande syftet med en 

nulägesbeskrivning är att skapa parametrar för vad som kan och bör göras inom 

projektets ramar. 

 

Vision och Projektmål, samt synergier och målkonflikter (del 3) 

Projektets vision bör formuleras enligt vad som önskas uppnås, medans 

projektmålen etablerar vilka frågor som är centrala i projektet, hur visionen uppnås, 

samt att de övergripande målen uppnås. Som en del av detta bör ett projekt även 

etablera identifierade synergier och målkonflikter mellan målen. 

 

Processtyrning (del 4) 

Det andra blocket består av delarna organisation, samverkan, delaktighet, 

kommunikation, och innovation. Dessa beskriver hur ansvarsområdena är 

fördelade, att de olika yrkesaktörernas arbeten inte förenklas och generaliseras 

utan tillåts behålla den komplexitet som de nödvändigtvis måste bibehålla för att 

optimala lösningar ska finnas. Innovativa lösningar uppmuntras för att inte fastna i 

föråldrad problematik och undvika dyra standardiserade och generella lösningar. 

  

Fokusområden (del 5) 

Block nummer tre är uppdelad i 17 stycken fokusområden som utgörs av 

Funktioner, Bebyggelsestruktur, Platser, Lärmiljöer, Kulturmiljöer, Lokal 

Försörjning, Transporter, Informations- och kommunikationsteknik, luft, ljus, ljud, 

grön- och blåstruktur, klimatanpassning, materialflöden, produkter, vatten, energi. 

Guiden framhåller vikten av att dessa kategorier är komplexa och till viss grad 

förenklade, men att vissa områden överlappar varandra och bör därför tillämpas 

parallellt. Eftersom irrelevanta aspekter med hänsyn till syfte och frågeställning har 

sorterats bort för denna sammanställning i detta arbete är även den presenterade 

numreringen hämtad från motsvarande siffra i själva guiden. De fokusområden och 

de indikatorerna av dessa områden som kan kopplas till grönytor direkt och/eller 

indirekt är enligt följande: 

 

2. Bebyggelsestruktur 

Ny bebyggelse bör planeras i den utsträckning det går att samverka med befintliga 

strukturer, inklusive ekologiska. 
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3. Platser 

Tillgång till grönstruktur för att främja rekreationella värden är ett krav. Ett område 

bör dessutom inneha 15 % friyta, vilket innebär en yta som används för lek, 

aktiviteter, eller allmän utomhusvistelse. Denna behöver dock ej vara en grönyta. 

 

4. Lärmiljöer 

Skolverksamheters tillgång till grönytor bör preciseras, ytorna i sig ska vara 

kvalitativa och erbjuda goda förutsättningar för lärandet.  

 

9. Luft 

Luftkvalitén bör beaktas, och en analys genomföras enligt Miljökvalitetsnormerna. 

Därtill även en analys för framtida luftkvalité vilket inkluderar hela 

livscykelperspektivet. De åtgärder som bidrar till förbättrad luftkvalité ska 

redovisas, och även vilka förväntade effekter som följd. 

 

10. Ljus 

 Ett område ska ha god tillgång till dagsljus och direkt solljus, detta bör även göras 

med hänsyn till de naturliga variationerna såsom dygn och årstider. De ytor som är 

avsedda för rekreation bör innehålla en miljö bestående av direkt solljus, och även 

erbjuda skugga under sommarhalvåret.  

 

12. Grön- och blåstruktur  

Huvudmålet med detta fokusområde är att bevara, utveckla, eller skapa 

mångfunktionella grön- och blåytor. Genom detta skapas goda förutsättningar för 

fungerande ekosystem. För att bli certifierad med Citylab bör ett projekt genomfört 

en naturvärdesinventering enligt svensk standard SS 199000:2014. Den biologiska 

mångfalden ska ha en långsiktig planering så att den bibehålls och ges 

förutsättningar att utvecklas. I den övergripande planeringsskedet bör relevanta 

regionala och kommunala styrdokument gällande grön och blå strukturen bör 

beaktas. Exempel på detta kan vara Översiktsplan, grönstrukturplan, parkplan, 

biotopkartor, sociotopkartor, habitat-nätverkskartor, översvämningskartor, eller 

riskkartor för värme och klimat. Den mångfunktionalitet som uppmuntras bör 

baseras på viktiga behov och nyttor som har identifierats.  

 

Grönytor som innehar höga naturvärden bör bevaras i den mån det går och ej 

utsättas för negativ inverkan. I vissa fall kan dock detta tillåtas om fördelarna 

avsevärt bidrar till annan typ av hållbarhetsutveckling.Ytor med medelhöga eller 

låga värden kan exploateras om de kompenseras på något sätt, men underliggande 

utredning bör också t atill hänsyn det framtida potentiella naturvärdet. En eventuell 

kompensation bör vara framtaget med stöd av en sakkunnig ekolog. Ett områdes 

påverkan gäller inte bara för själva ytan som analyseras, utan även omkringliggande 
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bebyggelse. För att säkerställa ett långsiktigt hållbart arbete ska kunskap gällande 

analyser av naturområdet vara väl dokumenterade för att underlätta en 

överlämning av förvaltningsansvar.  

 

Gällande ekosystemtjänster förespråkar guiden att en ekosystemtjänstanalys utförs. 

Därefter bör viktiga ekosystemtjänster ges prioritet och beskrivas hur dessa gynnas 

av det tilltänkta projektet. Minst fem olika tjänster ska inkluderas, där både 

reglerande och kulturella bör ingå. Utöver detta bör analysen behandla vilka 

ekosystemtjänster som eventuellt går förlorade. Producerande ekosystemtjänster 

som exempelvis jordbruksmark eller annan producerande mark bör beaktas i ett 

tidigt skede av planeringsarbetet. Om jordbruksmark är platsens nuvarande 

funktion bör även en säkerställning av lagstiftning mot miljöbalken ske och se till att 

den följer översiktsplanen.  

 

Citylab Guide behandlar även hur GYF kan användas som en metod för att 

kvantifiera grönstruktur och naturvärden. Hur detta väljs att implementeras bör 

baseras på det som framkommit genom naturvärdesinventeringen och 

ekosystemtjänstanalysen. Andra aspekter som kan anses viktiga bör också beaktas. 

Ett projekt måste även beskriva hur GYF-värdet ska behållas, eller till och med öka 

under projektets gång.  

 

13. Klimatanpassning:  

I underlaget till planeringsarbetet är utredningar för framtida klimatscenarier 

inkluderat, vilket omfattar hur klimatförändringar påverkar området. Ett stort 

problem i städer handlar om värmeöar, och genom grön- och blåstruktur kan detta 

motverkas. Projektet ska innehålla en plan för klimatanpassning av området genom 

bebyggelse samt grön- och blåstruktur. Genom detta skapas ett resilient samhälle. 

 

16. Vatten 

Kartläggning av dagvattenflöde med hänsyn till topografin i området ska ha 

genomförts. Ett projekt bör även behandla dagvattenhantering och inkludera 

dimensionering för översvämningar. Dagvattnet ska dessutom behandlas som en 

resurs och tillgång. 

 

17. Energi 

Klimatpåverkan bör betraktas ur ett Livscykelanalys-perspektiv. 
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3.1.3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ämnar att öka andelen bra miljöer 

att leva, arbeta och leka i. Målet vid framtagandet av denna certifiering var att se till 

att byggnaden som vi vistas i är bra både för oss och för miljön. För att säkerställa 

detta granskas byggnadens miljöprestanda och miljöarbetet av en tredje part. 

Certifieringssystemet är framtaget av Bygga-Bo Dialogen och var statligt finansierat 

initiativ fram tills 2010 då det övergick till att bli en intresseförening. Idag finns 

cirka tusen byggnader som har denna certifiering. Systemet ägs och utvecklas av 

Sweden Green Council vilka också är ansvariga för genomförandet av 

certifieringarna. (SBGC (a), 2017) 

 

I denna certifiering mätes femton olika värden som sedan granskas av en tredje 

part. Två år efter att byggnaden har erhållit sin certifiering kommer SGC och gör en 

uppföljande kontroll för att se att kraven fortsatt uppfylls. (Ibid) 

 

Vid certifiering av en fastighet bedöms vanligen aspekter inom tre olika kategorier. 

En av dessa är energi, där målet är att reducera användningen och behovet av 

energi i byggnaden. Den andra aspekten är innemiljö som behandlar fler 

underkategorier såsom fukt,luftkvalitet,termiskt klimat, ljusinsläpp,ljudmiljö och 

risk för legionella. Tredje aspekten som behandlas är material och kemikalier varvid 

syftet är att undvika och i största möjliga mån utesluta användningen av kemikalier 

och material som anses ha en betydande miljöpåverkan. För byggnader som innehar 

ett eget vatten- och avloppssystem tillkommer en fjärde aspekt som kallas särskilda 

miljökrav. Denna aspekt ämnar uppmuntra miljöanpassning av enskilda 

avloppsanläggningar och god dricksvattenkvalité (ibid). 

 

Den senaste versionen av program för denna certifiering heter miljöbyggnad 3.0. 

Denna version adresserar femton olika aspekter som appliceras på den sökande 

byggnaden. Dessa är: 

 

1. Värmeeffektbehov 

Syfte: främja byggnader som projekteras och byggs för lågt 

värmeeffektbehov när det är som kallas under ett normalår 

Hur det bedöms: Värmeeffektbehovet i W/m2, Aom vid DVUV 

 

2. Solvärmelast 

Syfte: Främja byggnader som projekteras,byggs och förvaltas för att begränsa 

övertemperaturer och effektbehov för komfortkyla under sommarhalvåret. 

Hur det bedöms: Solvärmelasttalet i W/m2 golvarea under sommarhalvåret. 

 



26 

3. Energianvändning 

Syfte: Främja byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för låg 

energianvändning. 

Hur det bedöms: Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp i 

förhållande till energikraven som är presenterade i Boverkets byggregler. 

 

4. Andel förnybar Energi 

Syfte: Främja byggnader som använder sig av, eller efterfrågar, grön energi.  

Hur det bedöms: Hur stor andel av byggnadens totala årliga 

energianvändning som är förnybar energi.  

 

5. Ljud 

Syftet: Främja byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god 

ljudmiljö. 

Hur det bedöms: Hur ljudmiljön i byggnaden är i förhållande till BBR och de 

svenska ljudstandarderna.  

 

6. Radon 

Syfte: Främja byggnader som projekteras, förvaltas och byggs för låg eller 

obefintlig radonhalt inomhus. 

Hur de bedöms: Beräknas hur årsmedelvärde av radonhalt i inneluften i 

Bq/m3 samt bedömning för att se så att att byggnadsmaterial som används i 

byggnaden ej bidrar till förhöjd radonhalt. 

 

7. Ventilation 

Syftet: Främja byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god 

ventilation. 

Hur de bedöms: Luftkvaliteten bedöms med avseende på uteluftsflöde samt 

donplacering. 

 

8. Fuktsäkerhet 

Syftet: Främja byggnader som projekteras, byggs och förvaltas att minska 

eller intetgöra risken för framtida problem orsakade av fukt- och 

vattenskador. 

Hur de bedöms: Det implementeras hantering och åtgärder för fuktsäkerhet 

under projektering, byggande och förvaltning av byggnaden.  

 

9.  Termiskt klimat vinter 

Syftet: Främja byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för att kunna 

ha ett bra termiskt inneklimat vintertid. 

Hur de bedöms: Analys av det termiska inneklimatet vid dimensionerande 
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vinterutetemperatur. 

 

10. Termisk klimat sommar 

Syftet: Främja byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för att kunna 

ha ett bra termiskt inneklimat sommartid. 

Hur de bedöms: Termiskt inneklimat sommartid kontrolleras under en 

kritiskt varm och solig dag. I byggnader utan komfortkyla kan inneklimatet 

sommartid bedömas indirekt genom att kontrollera att solskyddet räcker till 

för att kunna uppfylla ett behagligt klimat samt att möjlighet finns för 

vädring som har en nedkylande effekt i byggnaden. 

 

11.  Dagsljus: 

Syftet: Främja byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för tillgodose 

god tillgång till dagsljus. 

Hur de bedöms: Genom att anaysera dagsljustillgången med avseende på 

dagsljusfaktor, fönsterglasandel och i vissa fall även med tillgång till utblick. 

 

12. Legionella 

Syftet: Främja byggnader som projekteras, byggs och förvaltas utan risk för 

ökning och möjlig distribution   av legionellabakterier från tappvat- 

tensystemet. 

Hur de bedöms: Åtgärder ska finnas för att minska risken för ökning och 

distribution av legionella- bakterier. 

 

13. Loggbok med byggvaror 

Syftet: Främja byggnader som innehar dokumentation av innehåll av 

använda byggvaror och byggnadsmaterial i byggnaden.  

Hur de bedöms: Att inbyggda byggvaror ska dokumenteras och att deras 

innehåll ska deklareras.  

 

14.  Utfasning av farliga ämnen: 

Syftet: Främja byggnader som projekteras, byggs och förvaltas med ett 

minimumantal av farliga ämnen i material och byggvaror som används i 

bygganden.  

Hur de bedöms: Avsaknad av kandidat-, utfasnings-, hormonstörande- och 

prioriterade riskminskningsämnen i loggbokens byggvaror samt emissioner 

av flyktiga organiska ämnen till inomhusmiljön. 

 

15. Stommen och grundens klimatpåverkan 

Syftet: Att öka kunskapen om stommens och grundkonstruktionen 

klimpåverkan samt oförhöja efterfrågan och tillgången på EPD:er och 
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premiera åtgärder som bidrar till en minsking på klimatpåverkan från 

stommen och grunden. 

Hur de bedöms: Redovisning av klimatpåverkan från stommen och 

grundkonstruktionen i gram CO2-e per Atemp. (Ibid) 

 

 

Tre olika nivåer av certifiering 

Brons: Detta är den första nivån av Miljöbyggnads-certifiering. För att få denna 

krävs det att följa lagakraft eller existerande rekommendationer. Ska denna 

certifiering erhållas kommer SGBC kontrollera att byggnaden uppfyller dessa krav. 

Det ställs inga särskilda krav i denna nivå men certifieringen ger en trygghet i att en 

tredje part har bekräftat att byggnaden faktiskt uppfyller kraven som påstås.  

 

Silver: För att uppnå denna nivå krävs att byggnaden “är en bra bit över de satta 

värdena”. Detta är den nivå som de flesta väljer att ha som mål vid certifiering. Att 

nivå silver är uppnått brukar visa på att fastighetsägaren är insatt i miljöfrågor och 

vill att den certifierade byggnaden ska vara bra för de som vistas i den. För denna 

nivå krävs, förutom att följa lagakraft bland annat att attributer såsom ljudmiljö, 

ventilation och solskydd måste vara av högre kvalite än vid nivå brons.  

 

Guld: Nivån guld är en nivå som byggnader med tydligt miljöfokus kan ansöka om. 

För att nå till denna nivå måste alla krav för silver vara uppfyllda samt att 

byggnaden tydligt måste vara över de som presenteras som lagakraft. Bland annat 

så måste radonhalten vara mindre än en fjärdedel av det som är lagstadgat. Utöver 

detta måste även de som vistas i byggnaden trivas så bra att det anser att detta är 

ett “guldhus”. För att uppnå detta krav måste de som vistas i fastigheten inkluderas 

och fråga vad de anser om den innemiljön och detta görs två år efter att 

certifieringen har erhållits.  

 

Processen för att få en byggnad eller fastighet certifierad som miljöbyggnad går till 

som följande. 

1. En byggnad som ämnas att klassificera sig anmäler sig hos SGBC. 

2. Ansökan granskas för att se om objektet uppfyller de formella kraven för att 

få certifiera sig. 

3. En oberoende tredje part granskar ansökan under sekretess. 

4. Ett certifieringsråd undersöker bedömningen och ger ett preliminärt 

certifikat 

5. Efter två år verifieras byggnaden och det preliminära certifikatet övergår till 

att bli ett officiellt certifikat. Detta är giltigt i 10 år om inga stora 

förändringar till byggnaden utförs under denna tid.  
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3.1.4 BREEAM-SE 

BREEAM är en förkortning för Building Research Establishments Environmental 

Assessment Method, som är ett internationellt system som ger oberoende 

tredjepartscertifiering av bedömningen av hållbarhetsprestanda för enskilda 

byggnader, samhällen och infrastrukturprojekt.  BREEAM är ett 

miljöcertifieringssystem som grundades i Storbritannien år 1990 och är det mest 

använda systemet för miljöcertifiering i Europa och har använts i över 500 000 

byggnader över hela världen. År 2013 skapades en svensk version av denna 

certifiering, kallad BREEAM-SE som hanteras av SGBC. I och med att BREEAM är 

etablerat i fler olika länder internationellt är denna standard användbar för företag 

och byggherrar som vill ha en certifiering som gör att fastigheten kan jämföras på 

den internationella marknaden.  

 

Den svenska versionen kallade BREEAM-SE är anpassad för de svenska 

förhållandena sedan 2013 och är den certifiering som används på den svenska 

marknaden.  Den senaste uppdaterade och aktuella versionen av certifieringen 

BREEAM-SE kom 2017. Denna certifiering används enbart på nyproducerade 

byggnader.  Byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett bestämt antal olika 

områden. Inom dessa områden poängsätts byggnaden och dess projektering, 

placering samt byggmaterial. Anses byggnaden som analyseras är extra innovativ i 

de applicerade tekniska lösningarna kan den även ges extrapoäng för detta. 

Därigenom kan denna certifiering belöna byggnader som går längre än bästa praxis 

samtidigt som nya utformnings- och byggmetoder främjas och förbättrar 

marknaden.  

 

När analysen sedan är gjord beräknas hur stor del av den totala poängen för 

området som byggnaden har. Detta slås sedan ihop till en totalpoäng som hamnar 

inom ett betygsspann. Genom att ha olika betyg på byggnaderna går det att lätt 

jämföra dem mot andra BREEAM byggnader och se hur bra miljöprestanda de har 

gentemot varandra. De nivåer av certifieringen som finns är: 

- Outstanding: ≤85% 

- Excellent:       ≤ 70% 

- Very Good:     ≤ 55% 

- Good:              ≤ 45% 

- Pass:                 ≤ 30% 

- Unclassified    < 30%      

 

Analyserade områden 

De områden som är med i analysen och viktningen i BREEAM är presenterade i 

tabell 2 nedan i tjock stil. Under varje område finns även ett antal 

bedömningsindikatorer. Dessa indikatorer mäts och betygssätts för att sedan få ett 
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totalt betyg för varje delområde. 

 
Tabell 2: BREEAM-SE Nybyggnad 2017 – områden och bedömningsindikatorer (SGBCb , 2017) 

 

Processen för certifiering BREEAM-SE 

Ett stort fokus med BREEAM är att i ett tidigt skede ska integrera dessa områden 

och analys på ett byggprojekt för att ha möjlighet att förbättra dess betyg och ha de 

olika aspekterna i åtanke vid projektering och byggande. Detta gör att på ett mer 

flexibelt sätt kan ha en påverkan på utformningsbeslut, budgetfrågor och potentiella 

lösningar.  Detta gör att alla aktörer i hela processen har en viktig roll att spela för 

att önskad prestandanivå på byggnaden ska kunna uppnås och återspeglas i det 

betyget byggnaden får vid möjlig certifiering (SGBCa,2017). 

 



31 

 
Tabell 3: BREEAM-SE Nybyggnad 2017 – områden och bedömningsindikatorer SGBCa,2017) 

 

Olika typer av BREEAM 

Som nämnt innan är den certifieringen som används i Sverige kallad BREEAM-SE 

och utformad efter svenska lagar och standarder. BREEAM-SE förvaltas av SGBC och 

det är till dom den främsta kontakten går genom denna certifieringsprocess. 

BREEAM finns även som andra typer än den svenska versionen. Vilken typ av 

BREEAM en byggnad ska certifieras med beror på typen av byggnaden. De olika 

certifieringar som finns är BREEAM Communities, BiU och BREEAM International 

R&FO. BREEAM Communities används som certifiering när målet är att integrera 

hållbar design i masterplaneringen av nya samhällen eller regenereringsprojekt. 

Genom denna certifiering önskas förbättra, mäta, och intyga hållbarheten i 

storskaliga utvecklingsplaner. Det ger en ram för att stödja planerare, lokala 

myndigheter, utvecklare och investerare genom masterplaneringsprocessen innan 

upphandling, detaljerad byggnadsplanering, och konstruktion påbörjas (BRE, u.å.). 
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3.1.5 Miljökonsekvensbeskrivning 

I huvudsak utgörs det svenska planeringssystemet av översiktsplan och detaljplan.   

Syftet med en översiktsplan är att med ett långsiktigt perspektiv presentera hur den 

fysiska miljön i en kommun ska användas och bevaras. I översiktsplanen måste 

kommunen även framföra hur de planerar att tillgodose de krav som staten ställer 

gällande till exempel miljökvalitetsnormer och möjliga allmänna intressen på det 

planerade området. Utöver att presentera en utvecklingsstrategi ska även 

översiktsplanen fungera som stöd och bas vid utformningen av detaljplanen som är 

ett juridiskt bindande dokument till skillnad från översiktsplanen.  

 

Detaljplanen är ett rättsligt bindande dokument varvid kommunen reglerar mark- 

och vattenanvändningen inom sin region. Processen att skapa detta dokument 

tjänar som ett medel för kommunen att testa om platsen i fråga är lämplig för 

planerad utveckling. Plan och bygglagen (PBL) (2010:900) anger i kapitel 2 att en 

detaljplan är obligatorisk för ett tätbebyggt område för att möjliggöra byggande på 

den angivna platsen. En avgörande del av processen i skapandet av detaljplanen är 

även att bedöma huruvida projektet eller den planerade åtgärden kan ge betydande 

miljöpåverkan eller ej. Om en sådan betydande miljöpåverkan identifieras måste, 

enligt den svenska författningssamlingen (SFS) i förordning 2017:966, en 

miljöbedömning genomföras. 

 

MKB i en Miljöbedömning 

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planeringsfas och 

beslutsfattande för att planera för en hållbar utveckling. Miljöbedömningen är en 

process varvid i utvecklandet av en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår såväl 

som samråd och miljöhänsyn vid beslutsprocess (Lind, 2014). 

Miljökonsekvensbeskrivningen kom ursprungligen från USA på 1970-talet varpå det 

sedan spred sig över världen och kom att utvecklas genom internationell 

lagstiftning såsom konventioner och direktiv. Syftet med dessa konventioner är att 

förbättra miljökvaliteten och hitta en gemensam målsättning som alla EU länder kan 

utgå ifrån. Det övergripande syftet med direktiven är att fungera som ett 

styrinstrument från högre myndigheter ner till lägre för att eftersträva lag.  I och 

med att ett direktiv innebär ett minimikrav på vad en lagstiftning måste uppfylla 

möjliggör det egen utformning i de olika EU länderna. Sverige har dock valt att 

utvidga direktivet och lagstifta att fler verksamheter än nämnt i EU:s direktiv ska 

kunna klassas som miljöfarliga verksamheter och därmed kräva en MKB. Utöver 

detta har Sverige adderat att Länsstyrelsen ska ha mandat att besluta om en 

verksamhet som lag reglerat inte har betydande miljöpåverkan ändock kan 

klassificeras som en sådan. Denna addition har implementerats eftersom 
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innebörden av betydande påverkan varierar brett med avseende på geografisk plats 

och aktuell påverkan. (Pehrson, u.å.) Ändock finns innebörden av detta definierat i 

PBL. Där står skrivet att normalt sett ska MKB ingå i en ansökan för (Boverket, 

2006): 

- Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

- Vattenverksamhet 

- Jordbruk och annan verksamhet 

- Verksamheten eller åtgärder riskerar att skada området som regeringen 

beslutat skall skyddas (exempelvis naturskyddsområde, natura 200 osv)  

  

En MKB används i Sverige som ett beslutsunderlag för att bedöma vilka risker och 

påverkan på miljön som ett planerat projekt förväntas ha. Det huvudsakliga syftet 

med en MKB är att redovisa en planerad handlings effekter för miljön, hälsa och 

hushållning med resurser för att sedan kunna använda denna analys vid 

beslutsfattande gällande implementering eller ej av projektet eller verksamheten.  

 

Innehåll i en MKB 

Enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. § 11–12 ska följande finnas med i en MKB: 

Tabell 4. Miljöbalken Lag (2017:955). - Vad bör finnas med i en MKB 

 

Innehåll Förklaring 
1. Sammanfattning En sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga 

syfte och förhållande till andra relevanta planer och program, 
 

2. Alternativ En identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till 
planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd, 
 

3. Uppgifter  a) Om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller 
programmet inte genomförs, 

b) Om miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas 
betydligt, 

c) Om befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller 
programmet, särskilt miljöproblem som rör ett sådant område som avses 
i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, 

d) Och hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljöhänsyn, 

 
4. Miljöeffekter En identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som 

genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra, 
 

5. Åtgärder Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller 
avhjälpa betydande negativa miljöeffekter, 
 

6. Sammanfattning En sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger 
bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att 
uppgifterna sammanställdes, 
 

7. Uppföljning  En redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av 
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet 
medför, och 
 

8. Icke-teknisk 
sammanfattning 

En icke-teknisk sammanfattning av 1–7. 
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I en MKB tas väldigt många aspekter med i den centrala analysen. Vad som skall 

finnas med är en planerad verksamhets eller åtgärds effekter på människor, klimat, 

luft, djur, naturmiljö, kulturmiljö mm. Utöver detta ska det även beskrivas hur den 

planerade verksamheten påverkar hushållning med mark, vatten, råvaror, material 

och energi. Slutligen, ska det finnas med en beskrivning gällande hur den 

analyserade planen kommer att påverka människors hälsa och närmiljö. 

(Byggpedia, u.å.). Dessa aspekter bör adresseras men utöver att dessa finns med i 

punktlistan existerar det ingen djupare förklaring eller restriktioner kring hur 

analysen bör utföras i en MKB. Det vill säga, vilka typer av metoder och/eller 

verktyg som kan användas vid analysen “effekter på luft”, “hushållning med mark” 

osv. Det finns alltså en modell som beskriver vad som ska finnas med i en MKB men 

inte hur den presenterade fakta ska insamlas eller analyseras. (European 

Commission, 2001) 

 

Som en del av MKB är det oftast förekommande att det görs viktningar av olika 

miljöeffekter. Viktningarna appliceras på presenterade effekter för att bestämma 

vilka av dessa effekter som har störst påverkan och därmed anses vara prioriterade 

att undvika. Detta är då en skala som utföraren av MKB:n implementerar efter egna 

preferenser. I slutet av en MKB brukar det även finnas med ett avsnitt där det 

presenteras förmildrande åtgärder och projekt alternativ. Här beskriver utövaren 

vad denne anser vara förmildrande åtgärder som kan implementeras för att se till 

att de funna konsekvenserna blir så få/små som möjligt. Projektalternativ är en del 

där utövaren beskriver alternativa metoder/planer som anses skulle förbättra den 

nuvarande verksamhetsplanen/projektbeskrivningen. Denna del av studien är då 

baserad på resultatet från analysen som görs tidigare då effekter är presenterade 

och viktade. Som en slutgiltig del i en MKB finns det alldeles oftast även med 

rekommendationer. Dessa är då baserade på vad utövaren av MKB:n anses ska 

implementeras eller tänkas på för att det studerade projektet ska ha så liten 

miljöpåverkan som möjligt. I detta avsnitt adresseras de olika funna effekterna och 

ger förslag på hur det skulle kunna undvikas eller minska dessa om man bestämmer 

sig för att implementera det projekt eller verksamhet som man gjort MKB:n på. Ett 

exempel på vad som skulle kunna vara en presenterad rekommendation är olika 

typer av uppföljningsplaner som möjliggör översikt och inblick hos aktören i hur 

effekterna av projektet utvecklas över tid. 
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3.1.6 Trafikverkets modell3 

Trafikverkets klimatkalkyl används främst för transportinfrastruktur. Den synliggör 

ett projekts energianvändning och klimatbelastning. Det är ett praktiskt orienterat 

verktyg snarare än en vägledande guide och är tillgängligt för vem som helst. Den 

har utgångspunkt i ett livscykelanalysperspektiv (LCA), eftersom modellen är 

baserat på den metodik som används vid sådana analyser. Modellen kan användas 

olika skeden av ett projekt, exempelvis om förväntad miljöpåverkan och 

resursanvändning ska uppskattas går den att använda i ett tidigt stadie. Likväl 

fungerar den i efterhand om en klimatdeklaration ska etableras. Detta gäller inte 

bara vid ny- och ombyggnationer utan även vid underhållsarbeten. Ett av syftena 

med modellen är att kunna följa upp ett objekts klimatprestanda. Det ska även 

fungera som underlag för att jämföra olika typer av alternativ.  

 

Klimatkalkylen sammanställer ett projekts olika delar och komponenters 

miljöpåverkan gällande utsläpp. Dessa översätts till enheten koldioxidekvivalenter, 

som anger hur stor miljöpåverkan ett visst ämne har jämfört med koldioxid. 

Exempelvis om ett specifikt ämne har 15 gånger högre påverkan än koldioxid är 

motsvarande enhet 15 koldioxidekvivalenter. Kalkylen arbetar med så kallade 

resursschabloner, det vill säga förutbestämda värden beroende på vilket objekt som 

analyseras. Exempelvis kan beräkningen utgå från “Kubikmeter betong per 

kvadratmeter bro” och har då förbestämda värden för vad en kubikmeter betong 

ger upphov till för utsläpp. En av de avgörande faktorerna för utfallet av en LCA är 

hur systemgränsen är definierad. Detta bör göras utifrån studiens syfte och 

ingående materialflöden multipliceras med en emissionsfaktor, som anger hur stora 

utsläppförbränning av en viss mängd materia avger. Under driftsfasen behandlas 

endast underhåll och dylikt då klimatkalkylen ej omfattar utsläpp och 

energianvändning från själva trafikanvändningen utan överlåter detta till andra 

modeller. Även transport av material vid byggnation och underhåll inkluderas ej. 

3.2 Workshop 
Workshopen var indelad i tre olika delar. Detta för att först inhämta information om 

deltagarnas kunskap och tankar om de modeller och värderingar som används idag. 

Nästföljande del behandlade förslag och synpunkter på en ny tilltänkt 

värderingsmodell som väger in koldioxid med andra delar av ekologisk hållbarhet. 

Slutligen diskuterades risker och möjligheter med en sådan. Resultatet från 

workshopen presenteras nedan utifrån de tre olika diskuterade delarna.  

 

                                                        
3 Samtliga källor i detta avsnitt härstammar från Trafikverkets rapport för klimatkalkylen (2018) om inte annat explicit 

uttrycks. 
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3.2.1 Del 1 Dagens modeller och arbetssätt.  

Ett generellt intryck var att GYF var den modell som flest deltagande kände till. 

Åsikterna gällande GYF var lite olika varvid det nämndes att GYF överlag inte var 

uppskattat på grund av att det inte ger en rättvis bild av grönytan. Argumentet till 

detta påstående var att man upplevt att GYF har använts som greenwashing i många 

fall och ibland har det dragits så långt att man har målat tak gröna endast för att 

kunna räkna med dom och få bra betyg i sin GYF analys. Ett annat argument var att 

man glömmer alla olika aspekter som grönytor kan ha såsom biodiversitet, 

vattenhantering osv. Att klassa alla grönytor som lika viktiga bara för att dom är 

“gröna” ansågs då vara missvisande. 

 

En diskussion som adresseras var klimatanpassning av olika slag. Det nämndes 

bland annat att det hade varit intressant att se en studie på hur man kan 

klimatanpassa byggnader och på så sätt se till att marken vi bygger på blir mer 

funktionell och användbar.  I denna typ av planeringsdiskussion lyftes även fråga 

om var denna modell skulle implementeras i planprocessen. Något som samtliga 

höll med om som en viktig aspekt är att planeringen av grönytor måste ske 

samtidigt som planeringen av bebyggelse. Idag händer det ofta att bebyggelse 

planeras först och då används den resterande obebyggda platsen som yta för 

grönytor. Ett exempel var då att grönytor istället användes som pyntning istället för 

att tänka på den faktiska funktionen som de besitter. Helst vill man som planerare 

av grönytor komma in tidigt i processen för att gå genomslag, helst innan 

husarkitekterna.  

 

Analys av ekosystemtjänster var ännu en modell som introducerades. Här fanns en 

konsensus bland de närvarande där man ansåg att det var en effektiv och komplex 

modell som adresserade många viktiga aspekter.  Det socio-ekologiska perspektivet 

man använder sig av i detta fall är högt uppskattat. Boverket har även tagit fram bra 

handledning för hur de ska användas vilket gör att brukare av denna modell lätt kan 

förstå hur den är tilltänkt att applicera. Av deltagarna anses det även att en modell 

får högre status då det är utgivet av en myndighet såsom ekosystemtjänster är. 

 

En stark diskussionspunkt som adresserades ett flertal gånger under workshopens 

gång var hur viktigt det är med tydlig och lättförståelig utformning av den tilltänkta 

värderingsmodellen. De flesta höll med om att det idag finns massor med olika 

modeller och värderingssätt men de som används och som folk vet om är de som är 

användarvänliga, såsom till exempel Trafikverkets Klimatkalkyl. Ska man slå 

igenom vad gäller miljö och hållbarhet idag måste det vara något starkt och enkelt 

som många utövare kan förstå och applicera i sitt arbete. Det finns massor med 

rapporter, studier, analyser, artiklar med mera som adresserar olika miljöfrågor 
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men ska det slå igenom måste det vara konkret och kravställt så att det “går igenom 

bruset” av allt annat som finns.  

 

Trafikverkets Klimatkalkyl användes inte av någon deltagare från workshopen men 

flertalet hade hört om denna. Den föreliggande kunskapen om ämnet var varierande 

bland deltagarna. Det lyftes dock att den ansågs vara bra för att den var 

användarvänlig men mindre bra då den bara kunde appliceras senare i 

byggprocessen på bebyggda anläggningar. Denna modell har dock gjort att 

Trafikverket har hamnat i framkant gällande planeringen av bebyggda områden 

med avseende på koldioxid. Det nämndes att det under flertalet gånger varit så att 

man hänvisar till trafikverket gällande frågor även om dessa inte har något med 

transport att göra, enbart för att dom ligger i framkant inom detta ämne. Att 

klimatkalkylen har många likheter med en traditionell LCA var även uppskattat för 

det gör det enklare för utövare att förstå hur den fungerar, eftersom man tidigare 

har jobbat med LCA som verktyg. För LCA och klimatberäkningar finns det oftast 

ingen värdering, utan man gör det oftast mot företag för att dom vill veta hur stor 

påverkan de har och hur dyrt detta är. Man vill alltså se hur stora marginaler man 

har från ett ekonomiskt perspektiv i och med diverse koldioxidskatter och dylik. 

Oftast är det inte så att man vill ha specifika siffror utan snarare en sammanfattning 

med lättförståeliga fakta som man söker. Detta gör då att man missar viktiga delar 

som finns med i en LCA för att man bara väljer att ha med de aspekter som anses 

vara viktiga i det enskilda fallet. Man kanske kan ha Trafikverkets modell som man 

använder sig av för att räkna LCA utsläpp vid byggandet av parken. Den delen finns 

det redan bra metoder för att använda sig av.  

 

Den sista modellen som lyfts i denna diskussion var MKB. Det nämndes i denna 

diskussion att det idag inte finns någon värdering för koldioxid specificerad i MKB 

beskrivningen. Sedan första januari 2014 måste man ha med klimateffekter i MKB, 

men i från Boverket är det endast specificerat att man ska värdera lokala värden och 

inte globala. Detta gör att, vad gäller globala utsläpp, kan man alltid säga att “någon 

annan kan göra det” men det går inte att använda som argument på lokal nivå.  

 

3.2.2 Del 2 Tilltänkt ny modell 

Den huvudsakliga diskussionen gällande den tilltänkta nya modellen adresserade 

mätbarheten. För att en sådan modell ska vara till nytta ansågs det vara viktigt att 

ha en tydlig mätbarhet. Antingen i exempelvis kronor, kvm yta, eller andel biomassa. 

Diskussionen mynnade inte ut i något specifikt svar kring hur mätbarheten bör 

hanteras i modellen men deltagarna var eniga om att den på något sätt tydligt måste 

kunna presentera kolsänkekapaciteten. Ett förslag som lyftes var att detta kan göras 

genom att beräkna andelen biomassa eftersom det är ett bra mått som är enkelt att 
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kvantifiera. I och med att biomassa består av kol kan detta vara ett sätt att mäta hur 

mycket kol som binds i och med att cellulosan borde vara relativt lik växter emellan.  

Ett annat förslag på hur man skulle kunna mäta bunden koldioxid var genom att 

beräkna hur många kolatomer som sitter i varje grönt objekt i och med att varje 

kolatom tidigare har varit en del av koldioxid. Ett adderande förslag på detta vara 

att man även skulle kunna ha bindningstiden i beaktning. Alltså inte bara hur 

mycket kol en växt binder men också under hur lång tid denna kolmängd är 

uppbunden i växten innan den frigörs till luften. Som ett tillägg resonerades det 

även om man skulle mäta hur länge en växt fortsätter binda ny koldioxid under 

livscykeln. Alltså, när växterna fortfarande växer binder de mer koldioxid från luften 

än när de har nått sin fulla potential i storlek. Denna aspekt kan vara något som bör 

beakta. Flertalet av de deltagande ansåg också att det är viktigt att ha med ett 

ekonomiskt perspektiv i analysen i och med att ekonomin oftast är en del av den 

drivande faktorn till ett beslut.  

 

Tidsaspekten var en fråga som behandlades flertalet gånger. Det ansågs vara för 

komplicerat att ta med tidscykeln innan implementeringen av grönytan, alltså hur 

ett träd transporteras till platsen, hur man bygger en park, i och med att värderingar 

för detta redan finns idag och kan läggas till som komplement om man vill ha en 

fullständig LCA beräkning. Vad som däremot betraktades ha stor betydelse i 

tidsaspekten är skötseln och driften av grönytan. Ett argument var att, det spelar 

ingen roll hur mycket kol gräs binder om man sedan ska klippa gräset varannan 

vecka med en bensindriven gräsklippare. Därför ansågs det vara viktigt att ha med 

underhållsutsläpp i analysen för få en realistisk bild av koldioxidperspektivet. Det 

fanns även ett förslag att man skulle kunna utöka denna modell i framtiden genom 

att lägga till ett perspektiv där man studerar på vad som händer med objekten efter 

driftsfasen.  Det vill säga, vad händer med ett träd i parken efter att man slutat 

använda parken? Tillåts den stå kvar, huggs den ned, eller återvinns den på något 

sätt? Detta för att se till att alla objekt som studeras blir effektiva genom hela 

livscykeln och främja hållbarhetstänk genom hela stadiet.  En tanke som knyter 

samman till denna punkt var att försöka se till så att värderingsmodellen är 

mångfunktionell i och med att det finns en begränsad yta i staden.  

 

Som en avslutande debatt i denna del av workshopen fördes en dialog kring hur 

denna modell på bästa sätt kan regleras. Ska det vara en vägledning eller ett krav? 

Hur ska man se till att det blir verklighet och att man kan styra det? En tanke var att 

man skulle kunna ha en webbaserad lösning såsom Trafikverkets Klimatkalkyl. En 

annan var att se till att det blir någon typ av policy som man måste använda sig av 

vid planering av grönytor. Som ett komplement till detta fanns det önskemål att det 

skulle skapas någon typ av faktablad som kan skapa opinion och sprida kunskap för 

att man sedan ska kunna sätta en värdering kopplat till detta. Då skulle tanken vara 
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att det tunga arbetet, siffrorna och beräkningarna ska finnas som bakgrund till detta 

men det behöver inte nödvändigtvis vara det som syns utåt. Då skulle man hellre 

förespråka att man tar fram ett faktablad som är fint utåt och som skapar intresse.  

 

En av de viktigaste punkterna som lyftes var att det måste göras en 

känslighetsanalys kring denna tilltänkta modell. Detta enbart för att se hur effektiv 

den skulle kunna vara och hur mycket det skiljer mellan tex 10x10 kvm gräs eller 

10x10kvm träd. Om det knappt är någon skillnad i kolsänkekapacitet kanske denna 

modell inte ens behövs eftersom den knappt kommer göra någon skillnad. Detta 

bara för att se hur värt det är att faktiskt fundera på att mäta kolsänkor. I och med 

att det finns så få studier kring detta är det svårt att säga om det är en bra idé. 

 

3.2.3 Del 3 Risker och möjligheter med den tilltänkta nya modellen 

En risk som lyftes var greenwashing. En implementering av denna tilltänkta modell 

kanske inte är så viktig och gör så stor nytta som förhoppningen är, utan att den 

bara kommer användas som ännu ett verktyg för greenwashing.  I samband med 

detta identifierades en ytterligare risk i att man kanske får för stort fokus på de 

utsläppsminskningar som måste göras och då skjuter bort andra faktorer som anses 

vara viktiga i ett grönområde såsom variation av biologisk mångfald till exempel. 

 

Den finns även en risk i balansen av nedskalningen av modellen. Alltså att man vill 

att modellen ska vara användarvänlig och enkel, eftersom ingen annars har 

resurserna att använda den. Då finns det en risk att man gör den för simpel och då 

förlorar många aspekter som anses vara viktiga att ha med. Denna balans kan vara 

svår att hitta och då även innehålla riskmoment.  

 

En identifierad möjlighet är att man tar hänsyn till koldioxid och det kan ge fina 

nyttor och synergier. Det blir mer fokus på upptag av koldioxid och detta verkar ju 

onekligen behövas i vissa modeller. Som en utsvävande tanke i denna diskussion 

nämndes det att det hade varit roligt att ha “den svenska modellen”, att utforma en 

modell som sätter Sverige i framkant gällande denna utveckling av hur man 

analyserar koldioxidupptag i stadsplanering. Hur bygger man för att minska 

koldioxid? Ett önskemål var även att denna modell ska vara iterativ och generell så 

att man kan applicera den på de flesta projekt oberoende av storlek, attributer eller 

risker. Det nämndes även i denna diskussion att stora infrastruktur har större 

påverkan än mindre stadsdelar och därför hade det varit bra om denna modell kan 

användas på båda typer av planeringsprojekt.  
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4. Analys av koldioxid och ekologisk hållbarhet 
I detta kapitel presenteras en analys över hur de analyserade modellerna behandlar 

koldioxid samt ekologisk hållbarhet. Materialet kan sedan föras vidare till 

diskussion i kombination med workshopen, intervjuer, och andra relevanta 

perspektiv som presenterats i resultatet utöver koldioxid och ekologisk hållbarhet. 

4.1 Översikt av modellerna som analyserats 
Nedan presenteras de analyserade modellerna i form av vad de används till, vilka 

som använder den, när den används, samt i vilken grad modellen inkluderar 

koldioxidkvalitéer och ekologisk hållbarhet respektive (se tabell 2). Tabellen ämnar 

skapa en överskådlig sammanfattning. Utifrån resultat presenterade i tabellen syns 

det hur dessa modeller skiljer sig åt. Vissa har bättre eller sämre kvalitéer än andra 

(med avseende på frågeställning och syfte). Det som de dock har gemensamt är att 

de inte är nog utförliga för att på egen hand behandla koldioxidupptagning och 

ekologisk hållbarhet vid gröna anläggningar på ett adekvat sätt.  

  



41 

 

Modell Vad används den till? Vilka använder den? När används 
den? 

I vilken grad 
inkluderas 
koldioxidkvalit
éer? 

I vilken grad 
inkluderas 
ekologisk 
hållbarhet? 

Grönytefaktor Beräkna total yta av ett 
område som utgörs av 
vegetation 

Kommuner, Byggherrar Översiktsplan, 
detaljplanebeskri
vning, 
bygglovsprocesse
r 

Koldioxiduppta
gning nämns 
endast som en 
fördel med 
grönska 

Värderingen 
utgörs av andelen 
ekoeffektiv yta 

Citylab Guide för hållbart 
samhällsbyggande 

Hållbarhetsstrateger, 
affärsutvecklare, 
projektutvecklare, 
hållbarhetschefer, 
fastighetsutvecklare, 
arkitekter, miljöplanerare 
och landskapsarkitekter 

Genom hela 
processen, från 
planering till 
uppföljning 

Minimera 
utsläppen av 
växthusgaser 
nämns som ett 
av målen, utan 
vidare 
uppföljning 

Utveckling och 
bevarande av 
grön- och 
blåstruktur 
främjas, samt är 
ett av 
fokusområdena 

Miljöbyggnad Certifiering av byggnad Byggföretag som äger 
byggnaden som ska 
certifieras 

Vid certifiering av 
en fastighet.  

Redovisning av 

klimatpåverkan 

från stommen 

och 

grundkonstrukti

onen i gram 

CO2-e per 

Atemp 

Endast indirekt, 
genom att 
minimera 
resursanvändning
en och på så sätt 
minska 
miljöpåverkan 

BREEAM-SE Certifiering av en eller 
flera byggnader. 

Byggherrar väljer att 
applicera certifieringen. I 
processen påverkar den 
ingenjörer, arkitekter, 
planerare, byggföretag, 
möjliga företag som har 
hand om framtida översikt 
mm. 

Genomen hela 
byggprocessen. 
Försöker 
implementeras 
tidigt och finns 
med hela vägen 
tills man planerar 
ansvariga för 
framtida översikt. 

Enbart indirekt. 
Luftkvalitet 
inomhus och 
livscykelpåverk
an på material 
ska analyseras.  

Saknar en direkt 
och tydlig 
koppling 

Miljökonsekvens
beskrivning 

Analys för 
miljökonsekvenser ett 
projekt kan bidra till. 
Används som stöd vid 
besultsfattning gällande 
miljö och framtida 
konsekvenser för 
området, miljön, 
människor, djur och 
växter. 

Konsulter, kommuner, 
stadskontoret, 
miljöingenjörer mm. 

När det finns ett 
projekt eller 
verksamhet att 
studera.  

Nämns inte 
direkt något 
gällande CO2. 
Beror på hur 
utövare gör sin 
analys. Det står 
dock att en 
identifiering, 
beskrivning och 
bedömning av 
de betydande 
miljöeffekter 
som 
genomförandet 
av planen eller 
programmet 
kan antas 
medföra ska 
presenteras 

Synliggör ett 
projekts 
miljöpåverkan, 
exempelvis med 
avseende på 
biodiversitet, flora 
& fauna, eller 
gröna kilar. 

Trafikverkets 
Klimatkalkyl 

Beräkning av CO2e-
utsläpp baserat på LCA 
analys. 

Trafikverket, 
trafikplanerare 

Vid projekt för 
transportinfrastru
ktur 

CO2e-utsläppen 
är kvantifierat i 
förhållande till 
resursanvändni
ngen 

Begränsat, och då 
endast indirekt via 
kalkyler för 
klimatpåverkan 

Tabell 5: Översikt av de analyserade modellerna 

 



42 

4.2 Koldioxid 
Koldioxid förekommer på flera ställen i de sex analyserade modellerna. I Malmös 

tillämpning av grönytefaktor lyfts grönstruktur fram som en potentiell kolsänka 

men det är inget som inkluderas i själva värderingsprocessen. Citylab-guiden 

presenterar ett av de övergripande målen som att minska utsläpp av koldioxid, men 

ger inga vidare rekommendationer för hur detta ska åstadkommas. Vid en MKB ska 

betydande miljöpåverkan presenteras, men verktyget saknar kopplingen till CO2. 

BREEAM-SE saknar dock helt ett enskilt koldioxidperspektiv. 

 

Det är endast två av modellerna som adresserar CO2 direkt i modellen, 

Trafikverkets klimatkalkyl och Miljöbyggnad. Trafikverkets kalkyl fungerar, som 

nämnt tidigare, som en typ av LCA där man beräknar olika typer av anläggningars 

utsläpp och resursanvändning. Verktyget är dock främst framtaget för 

infrastrukturella projekt inom transportsektorn. Det är dessutom enbart utsläppen 

av CO2 som adresseras och inte upptagningen av denna gas. Miljöbyggnad nämner 

att koldioxidutsläpp bör analyseras men bara med avseende på den klimatpåverkan 

som stommen och grundkonstruktionen har.  Det går alltså att konstruera en 

fastighet som har låga CO2-utsläpp i stomme och grundkonstruktion men använda 

andra material till övriga byggnaden och fortfarande få högt betyg på denna del av 

certifieringen. 

 

Det finns andra modeller såsom MKB och BREEAM-SE som analyserar luftkvalité. 

Beroende på hur denna analys utförs går det att inkludera CO2 som en av de 

analyserade gaserna, men det är inte allt för vanligt att det görs. Detta är dock inget 

som finns specificerat i modellerna, men utrymme finns för att kunna implementera 

denna typ av analys i och med att modellerna är så formbara. Även i dessa verktyg 

förekommer enbart fokuset på hur mycket CO2 som finns i luften (släpps ut) och 

inte med avseende på hur mycket koldioxid som tas upp från luften.  

 

En tydlig koppling som går att se utifrån denna tabell är att de infallsvinklar som 

lyfter koldioxid endast gör det i form av utsläpp, alternativt att kolsänkor är icke 

kvantifierade. De lyfts endast som ett attribut av den gröna strukturen, medans den 

faktiska värderingen av grönytan adresserar ekologiska aspekter och 

ekosystemtjänster. 

 

4.3 Ekologisk hållbarhet 
Citylab är en bredare guide för hållbar stadsutveckling. Guidens tio styrande 

övergripande mål inkluderar ekologiskt resilienta samhällen som inte har någon 

negativ miljö- och klimatpåverkan. Även om vissa fragment av ekologisk hållbarhet 
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förekommer i många av de sjutton fokusområdena är ett speciellt dedikerat till 

grön- och blåstruktur. Där rekommenderas att naturvärdesinventering ska ha 

genomförts, biologisk mångfald ska planeras långsiktigt, och att 

översvämningskartor inkluderas vid planarbetet exempelvis. Även 

ekosystemtjänster lyfts som en viktig del av certifieringsprocessen. Vidare 

rekommenderar Citylab-guiden att GYF kan användas som ett hjälpmedel för att 

konkret implementera ovannämnda aspekter. Grönytefaktor i sig värderas med 

“ekoeffektiv yta” som primärt det som ger poäng. Det är alltså det som utgör 

grundstommen i dess värdering. Detta är ett sätt hur de kvalitativa aspekterna av 

ekologisk hållbarhet kvantifieras genom den matematiska tillämpningen som 

verktyget utgör. Lokala varianter kan ge olika resultat, men huvudsyftet är 

fortfarande densamma. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning synliggör den miljöpåverkan som sker av ett projekt 

och redogör vilka åtgärder som vidtas för att motverka detta. Den är ett vägledande 

verktyg att använda som beslutsunderlag, men saknar detaljer för hur det ska 

genomföras vilket skapar stor marginal i utfallet beroende på aktören som 

genomför utredningen. Klimatkalkylen däremot är tydligt standardiserad, men 

behandlar endast miljö- och klimatpåverkan från infrastrukturprojekt. Således 

saknas en direkt koppling till att främja ekologisk hållbarhet annat än en minskad 

miljöpåverkan. Miljöbyggnad omfattar endast att minimera miljöpåverkan inom 

ramen för ekologisk hållbarhet, annars är fokuset endast på själva byggnaden och 

andra kategorier såsom exempelvis dagsljus, ljudmiljö, eller effektivisera 

energianvändningen. Även BREAAM-SE har fokus på resurseffektivisering, vilket 

kan antyda en minskad miljöbelastning. Dock så saknas en tydlig och direkt 

koppling till ekologiska hållbarhetsperspektiv. 
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5. Diskussion 
Diskussionskapitlet behandlar och knyter samman rapportens delar. Analysen av 

modellerna tas vidare för att nå närmare målet med att besvara frågeställning och 

uppfylla arbetets syfte. Fördelar lyfts fram i kombination med diskussioner hur 

nackdelarna kan minimeras. Även nya infallsvinklar som är värda att beakta och 

bidrar med en nyansering av ämnet inkluderas och presenteras. 

5.1 Utformandet av en ny värderingsmodell 
Det framgår av resultatet och analysen att en kvantifiering av värden är viktigt för 

att kommunicera ut innebörden på ett universal språk som flera discipliner kan 

tolka. GYF är ett verktyg som arbetar efter sådan metodik, där beräkningarna av en 

ekoeffektiv yta skapar ett värde för kvalitén. En ingångspunkt kan då vara att lägga 

till ett värde för koldioxidupptagning och vikta detta i processen. Littke4 framhåller 

att GYF innebär en kvantifiering av ett kvalitativt värde. Eftersom detta endast är en 

professionell gissning är det viktigt att reflektera över vad en siffra egentligen säger, 

men att balansen mellan kvalitet och kvantitet är svår men nyttig. Vidare resonerar 

Littke att om olika varianter av GYF beräknas på för samma yta kan det ge olika 

utfall eftersom de tillämpas och är viktade på olika sätt. Det saknas också en 

tydlighet om vad det inte kan uppnå. GYF är egentligen bara ett verktyg som inte 

löser några underliggande problem utan skapar bara en ögonblicksbild för ett 

område. Om ett område har svårt att uppnå den andel grönska som är uppsatta som 

mål är det inte själva verktygets fel att det inte blir så. Ett annat problem med GYF 

är att det kan vara missvisande, speciellt när det används som en form av 

greenwashing. 

 

Det är också viktigt att det finns en mätbarhet för hur mycket koldioxid som kan 

absorberas, varvid flera exempel nämndes vid workshopen. Hur denna bedömning 

görs är svårt att konstatera baserat på tillgängliga data, men bör förmodligen 

framgå längre fram i processen för att ta fram en ny modell. Trafikverkets 

Klimatkalkyl framhålls som lättanvänt eftersom den är standardiserad och 

tillgänglig för alla. Det den saknar är i sig en värdering för de värden som matas in 

och ut respektive. Vid intervjun med Ulrika Egerö5 framgick det att praktiker redan 

idag har oerhört många faktorer att beakta. För att få genomslag gällande 

kolsänkakvalitéer som en del av planeringsprocessen krävs det dels tydliga signaler 

om att det är en viktig fråga, men framför allt även att verktyget måste vara 

                                                        
4 Hélène Littke, Ekolog Ekologigruppen, intervju, 7 mars 2019 
5 Ulrika Egerö, Stadsbyggnadsstrateg Stockholm Stad, intervju, 27 februari 2019 
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lättanvänt. Detta framgick även vid workshopen där det fanns en konsensus om att 

det inte krävs mer arbete för att göra det korrekt, utan rätt arbete. Även detta talar 

för att en tydlig och enkel standardisering är viktig för att inte förlora andra 

relevanta delar av en värdering. 

 

En av de mer prominenta aspekterna som lyfts både under intervjuer men också 

workshopen var att drift- och användningsfasen av grönytan genomförs på korrekt 

sätt. Ur ett sådant perspektiv blir även underhållsutsläppen viktiga. Exempelvis om 

en gräsmatta klipps med en bensindriven gräsklippare varannan vecka är risken 

stor att koldioxidhalten blir plus-minus-noll. Littke resonerade i liknande banor, att 

en parameter som utvärderar skötselfrågor är viktig att inkludera. Vidare 

problematiserades även grönytefaktor i form av att det inte spelar någon roll hur 

bra ett område är värderat om den inte sköts, eftersom det är under driftfasen som 

värdet uppfylls. Ett exempel för detta var ett område som hade byggts av en aktör 

och sen hade driften överlåtits på bostadsrättsföreningen som inte alls var 

intresserade av att hantera frågan. Johan Folkesson6 lyfte en snarlik 

problematisering från Trafikverket, att det finns motstridiga intressen gällande hur 

stor yta som exploateras kontra de resurser som krävs för att underhålla den. 

Folkesson menar även att det finns luckor i överlämningsprocessen mellan 

planering och förvaltning av ett område, och att det saknas ett mer långsiktigt 

perspektiv i frågan. 

 

En certifieringsprocess är en utvärdering under en kortare tid, därav är det viktigt 

att få in ett längre perspektiv som exempelvis genom LCA-metodik.Då blir det 

viktigt att ta till hänsyn systemgränser för värderingen. Under workshopen 

resonerades det att det kan vara svårt att beakta en komplett livscykel för 

exempelvis byggnationen av en park, och att det redan finns verktyg för det idag. 

Littke7 lyfte under intervjun ett annat exempel från Stockholm. När man skulle 

implementera pilar vid Norr Mälarstrand transporterades dessa hit från Tyskland 

med lastbil, och menade att detta inte var särskilt miljövänligt. Därmed är det även 

av relevans att beakta en större del av livscykeln vid värderingen och inte bara 

driften. Detta är något som Conrads modell som nämndes i inledningen av arbetet 

ämnar göra.  

 

Klimatkalkylen är ett av de mer i framkant sätten att använda LCA. BEEAM-SE 

använder sig också av LCA för att analysera miljöpåverkan medans Miljöbyggnad 

jobbar med CO2 ekvivalenter. Om ytan ska värdera koldioxid kan en sådan 

översättning vara onödig eftersom endast en enhet behandlas, men om ett 

                                                        
6 Johan Folkesson, Chefsarkitekt Trafikverket, telefonintervju, 26 april 2019 
7 Hélène Littke, Ekolog Ekologigruppen, intervju, 7 mars 2019 
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perspektiv i efterhand läggs till gällande värdering av andra klimatpåverkande 

faktorer kan CO2 ekvivalenter vara en mer lämplig lösning.  

 

En annan aspekt som har lyfts bland annat hos Egerö8 var vikten av att 

klimatanpassa städerna. Egerö resonerade att grönytor kan få en viktig funktion 

gällande svalka, värmereglering, och dagvattenhantering och att de måste vara 

mångfunktionella. Vidare lyftes Köpenhamn som ett exempel där de hade absurda 

mängder skyfall från ett 1000-års regn, och att de idag satsar enorma mängder 

resurser på att klimatanpassa sin stad. Förhoppningarna var att Stockholm skulle 

haka på en liknande trend när de hade översvämningar för något år sedan, men att 

detta uteblev. Om syftet med kolsänkor är att motverka klimatförändringar kan det 

potentiellt även finnas ett värde i att inkludera parametrar i värderingsprocessen 

som mildrar effekterna av den klimatförändring vi eventuellt inte lyckas motverka. 

Det vill säga att klimatförändringar har två sidor, den ena handlar om att motverka 

medans den andra avser att mildra. 

5.2 Ny modell eller addering på en existerande? 
Hälften av de analyserade modellerna är någon typ av certifiering. Detta är något 

som Moa Kärnstrand (2017) skriver i sin artikel i Göteborgs-Posten, att miljövänliga 

certifieringar och ord såsom hållbarhet är något som många företag använder sig av 

för att det idag önskas av kunder och därmed är en effektiv 

marknadsföringsstrategi. “I klimatångestens tid vill vi vara miljömedvetna, men färna 

så lättvindigt som möjligt. Det skapar utrymme för företag att tvätta sina varor 

gröna.” (Kärnstrand, 2017) 

 

Genom att inkludera koldioxid i redan existerande modeller minskar risken för 

greenwashing eftersom modellerna redan är etablerade. Detta blir dock 

meningslöst om verktygen redan från början används i greenwashing-syfte. Även 

den ekologiska hållbarheten som vägs in i en värdering bibehålls. Problemet är att 

ingen modell kan inkludera allt som förtjänas att beakta, och om det gör det blir 

detaljnivån för implementering varierande. Citylab är en av de bredare, och de 

behandlar ekologisk hållbarhet på ett bra sätt men saknar koldioxidperspektivet. 

GYF är ett enkelt sätt att kvantifiera de kvalitativa ekologiska värdena men har en 

del brister, såsom greenwashing och att det inte löser eventuella underliggande 

problem. Klimakalkylens metodik är ett bra sätt för hur kolsänkan kan beräknas, 

dock efter modifikation eftersom den nu endast fokuserar på utsläpp och dessutom 

är avsedd för infrastrukturprojekt. Det saknas dessutom en värdering i själva 

verktyget, men underlaget kan dock i sin tur värderas. 

                                                        
8 Ulrika Egerö, Stadsbyggnadsstrateg Stockholm Stad, intervju, 27 februari 2019 
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Det som talar för en ny modell är att den blir enkel att använda och kommunicerar 

tydligt vad den innehåller. Hur stor nytta en sådan modell kan bidra med måste 

avgöras genom vidare forskning där det kvantifieras hur stora mängder gröna 

anläggningar kan potentiellt absorbera under olika parametrar. Det som talar emot 

etableringen av en ny modell är att det blir mer arbete att beakta och ytterligare ett 

lager i stadsplaneringen. Samtidigt är kommunikationen tydlig: IPCC menar att vi 

måste börja använda kolsänkor om vi ska nå klimatmålen vilket kan tala för att det 

där extra lagret kommer behövas. Ett annat förslag är att kombinera perspektiven 

och göra en modifierad variant efter LCA metodik inspirerat av Klimatkalkylen. 

Citylab kan ligga till grund för hur man kombinerar andra aspekter av 

stadsplanering medans GYF fungerar som det är tänkt, det vill säga att säkerställa 

en viss andel grönyta och att då koldioxid får en viktning i detta fall. Nedan 

presenteras sex olika alternativ för hur koldioxid kan implementeras i en 

värderingsprocess. 

 

En aspekt som talar till fördel för att använda någon typ av certifiering är att det i 

allra flesta fallen är en tredje part som bedömer huruvida certifieringen är godkänd 

eller ej. Detta gör det svårare att vara partisk i bedömningen av certifieringen och 

därmed också skapar ett större värde i en godkänd certifiering. Utöver detta är en 

certifiering även fördelaktig då den sätter vissa krav på en verksamhet. Rent 

generellt brukar det vara mer effektivt med krav eller lagstadgade regler när man 

vill göra skillnad istället för att lita på att den enskilde individen ska ta egna initiativ. 

Littke9 instämmer i sina resonemang kring detta, att reglerna bör vara striktare 

istället för rekommendationer. I Citylab är det inte ens ett krav att vara bättre än 

lagstiftningen. Enligt Egerö10 är PBL ett ytterst svagt stöd gällande grönområden. Då 

krävs det att certifieringarna kräver att vissa krav är uppfyllda eftersom det bidrar 

till att utveckla och förnya vårt synsätt gällande hållbart samhällsbyggande. 

5.2.1 Alternativ för framtida värderingsmodeller 

Dessa perspektiv kan vara svåra att sammanställa, då det finns olika sätt att tolka 

innebörden av dem. Nedan följer fem stycken alternativ som konkreta förslag på 

hur kolsänkekvalitéer kan inkluderas vid värdering av grönytor. 

 

Alternativ 0. Ingen ny modell är nödvändig  

Ett av alternativen är att inte göra någonting alls. Detta förespråkar att ingen ny 

modell eller komplettering på existerande modell behövs och att existerande 

modeller är tillräckliga som de är eller att kolsänkor inte är en aspekt som anses 

                                                        
9 Hélène Littke, Ekolog Ekologigruppen, intervju, 7 mars 2019 
10 Ulrika Egerö, Stadsbyggnadsstrateg Stockholm Stad, intervju, 27 februari 2019 
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vara nödvändig att adressera vid planering av grönytor. Om forskningen visar att 

den inverkan som grönytor har på koldioxidhalten är försumbar på både lokal och 

global skala skulle en inkludering av kolsänkekvalitéer i en värderingsmodell vara 

onödig. Denna forskning behöver dock undersökas specifikt för att få klarhet i 

frågan. Detta bör prioriteras vid vidare forskning inom området eftersom utfallet är 

en nyckelfråga för i vilken grad kolsänkor är relevanta vid värdering av grönytor. 

 

Alternativ 1.   Inkludera kolsänkor i Citylab 

Citylab är en av de mer kompletta modellerna i den svenska kontexten för 

stadsplanering. Det är många aspekter som vägs in vilket gynnar synergier och 

minimerar målkonflikter. En inkludering av kolsänka som en del blir i så fall 

kvalitativ i form av ett attribut, vilket i sig belyser koldioxidabsorption inom 

stadsplanering men saknar en tydlig koppling till vilka kvantitativa förändringar 

som medförs. 

 

Alternativ 2.  Inkludera kolsänkor i Miljökonsekvensbeskrivning 

MKB är en komplex och omfattande modell som adresserar många olika sociala och 

ekologiska aspekter som är av vikt. Vad som däremot fattas, även i denna analys, är 

en analys av koldioxidsänkor. Ett alternativ är att få med denna aspekt som en 

vedertagen del av analysen av potentiella inverkningar av ett projekt. Som nämnt 

tidigare i denna rapport är MKB även lagstadgat vilket gör att detta är en modell 

som måste implementeras på alla projekt som anses tillföra stor miljöpåverkan. I 

och med detta finns det tydliga och användarvänliga styrdokument som bör följas 

vid en utformning av en MBK vilket är fördelaktig för att säkerställa kvaliteten av 

analysen. Vad som däremot kan anses vara en tröskel i detta alternativ är att 

lagstadgade dokument oftast måste godkännas av högre ämbeten vilket gör att 

förändringen anses vara svårare att implementera.  

 

Alternativ 3. Kolsänkor som en del av den ekoeffektiva ytan i GYF 

En fördel med grönytefaktor är att den tillämpas praktiskt med beräkningar och 

belyser de olika kvalitéerna hos ekosystemtjänster som kvantitativa. På så sätt går 

det även att inkludera kolsänkor och skapa mätbara värden för ett grönområdes 

koldioxidabsorption. Tillämpningen av GYF och därmed även utfallet kan dock 

variera beroende på vilken aktör som utfört viktningen av de olika faktorerna, och 

vilken av modellens varianter som används. Dessutom riskerar kolsänkor att i 

sådant fall att nedprioriteras, vilket gör inkluderingen något överflödig. 

 

Alternativ 4. Kolsänkor som en enskild ny modell 

Ytterligare ett tänkbart alternativ skulle vara att skapa en ny enskild modell som 

enbart analyserar kolsänkor som en separat aspekt. Denna modell skulle då ha sin 

grund i trafikverkets klimatkalkyl metodik som inspiration i form av att den ska 
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vara användarvänligt, lätt att applicera på diverse ytor samt att den analyserar 

attributer över en längre tidshorisont. Användningsfasen som tidsperspektiv är 

oerhört viktigt att ha med i denna modell då det är under denna tidsperiod som 

grönytan/koldioxidsänkan uppfyller sitt faktiska värde och binder kol. Vad som 

däremot är negativt med detta alternativ är att den inte tar hänsyn till ekologiska 

värden och ekosystemtjänster. Om denna modell ska anses vara effektiv måste den 

kombineras med ett annat verktyg som mäter de övriga aspekterna som fattas. Dock 

finns risken att det då kan uppstå konflikter/synergier mellan dessa verktygs 

resultat som riskerar att inte vara verklighetstrogna.  

 

Alternativ 5. Ta fram en helt ny komplett modell 

Det som talar för alternativ 5 är att den går att utforma helt i enlighet med den 

senaste forskningen och därmed vara bland det modernaste som finns att tillgå på 

marknaden. Det kan exempelvis gå att kombinera det bästa från varje existerande 

modell och undvika några av de nackdelar som lyfts. Problematiken ligger i att det 

förmodligen skulle ta för mycket tid att ta fram den. Dessutom skulle det krävas 

stora resurser och en risk är att när modellen är klar så kanske omvärlden ser 

annorlunda ut. Jämförelsevis påbörjades arbetet med Citylab 2010 och är år 2019 

ännu inte fullt lanserad. En ny modell innebär dessutom mer jobb för praktiker att 

beakta vid värderingen varpå risken blir att modellen överses helt och hållet.  

 

Tyvärr finns det inga tydliga svar på vad som är rätt väg, det krävs mer forskning 

inom området för att få en tydligare helhetsbild. Det bör dessutom sättas en mer 

specifik målbild för vad syftet är på samma sätt som modellerna har ett tydligt mål 

med vad de uppnår. Om detta ska vara detaljerat eller på en bredare front går inte 

att avgöra i dagsläget. Den slutgiltiga bedömningen måste göras efter vidare 

undersökningar där fler infallsvinklar behandlas såsom ekonomi, folkhälsa eller 

andra viktiga aspekter tas med i beräkningen. 

 

Även om det inte finns en tydlig rätt väg att gå går det att baserat på den 

information som finns tillgänglig peka ut en riktning för koldioxidinkludering vid 

grönytevärdering. En ny modell som endast behandlar kolsänkepotential kan vara 

bra som ett beslutsunderlag vid utformningen av hur mycket koldioxid ska 

värderas, men som modell i sig blir den för enkelspårig. En MKB har potential att 

synliggöra kolsänkor, men det kan vara svårt att få igenom förändringar eftersom 

det är lagstadgat och kräver justeringar från högsta instans på Riksdagsnivå. GYF 

kan vara ett bra sätt att praktiskt tillämpa kolsänkor om det inkluderas, men 

eftersom metoden har sina egna brister bör detta göras tillsammans med andra 

värderingar. Citylab passar in som ett övergripande ramverk, men bör även 

inkludera kolsänkor som en av dess punkter. Detta kan sedan praktiskt användas 

genom GYF som en del av Citylab, eftersom den förespråkar användandet av GYF. En 
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del av Citylab är dessutom en certifiering, vilket uppmuntrar en standardiserad 

värdering av oberoende tredje part. Således finns det visserligen inga tydliga svar, 

men däremot en riktning som rör sig mot en kombination av alternativ 1 och 

alternativ 3. 

 

5.3 Risker och möjligheter 
Många perspektiv har redan behandlats på ett eller annat sätt i rapporten, men bör 

diskuteras vidare. Ett exempel är greenwashing som förekommer genom att skapa 

en bild av att ett projekt är miljövänligt utan att egentligen vara det. I fallet med den 

nya tilltänkta modellen finns det en risk att greenwashing förekommer beroende på 

hur effektivt grönstrukturen kan absorbera koldioxid. Om det endast finns potential 

för små mängder är risken att attributen kolsänka endast ser bra ut i teorin men har 

liten inverkan i praktiken och därmed även faller inom kategorin för greenwashing. 

Det som behöver utredas är de gröna anläggningarnas potential, och hur stor 

inverkan det har på koldioxidhalten ( i förhållande till sin egna storlek). Om det 

visar sig att koldioxid binds mycket bra genom grönytor kan dessa få större 

genomslag i våra städer, vilka kan skapa andra positiva effekter som är kopplat till 

större andel grönytor. Därmed skapas även ytterligare ett positivt verktyg att 

motverka klimatförändringar genom att minska halten koldioxid i atmosfären. Om 

det däremot visar sig att det inte är en effektiv metod kan det bli tvärtom. Grönytor 

får ett minskat anseende eftersom de inte uppfyller en att de redan tilldelade 

attributerna, eftersom grönstrukturens förmåga som kolsänka nämns redan som en 

av fördelarna i några av modellerna, visserligen utan kvantifiering. 

 

Det finns dock en liten begränsad skara material tillgängligt som kan påbörja en 

nyansering av frågan kring huruvida grönytor fyller en meningsfull funktion som 

kolsänkor. I en fallstudie från Hongkong där forskarna tittate på en viss typ av gräs 

(så kallat “turfgrass”) tydde resultaten på att sådan grönstruktur kan växla från 

kolsänka till koldioxidkälla inom loppet av 5 till 24 år, beroende på hur underhållet 

sköts (Kong et al., 2013). Forskarna resonerade att denna tidsram går att justera om 

skötseln optimerades. I en annan studie från 2016 antydde att grönområden med en 

mer frekvent skötsel jämfört med mer vildvuxen grönstruktur hade avsevärt lägre 

lagring av koldioxid (Hostetler & Escobedo, 2016). Om gräsmattor utgör större del 

av en yta än trädkronor kunde området till och med vara en koldioxidkälla.  

 

En annan fallstudie från Leipzig undersöktes koldioxidavtrycket från urbana 

grönområden med hjälp av en LCA metodik. I denna studie kom forskarna fram till 

att grönskan som undersöktes hade en nettosänke-effekt, men att den är begränsad 

i en stadsmiljö eftersom ytan är begränsad (Strohbach et al., 2011). Vidare 

poängterar forskarna att denna studie var den första av sitt slag såvitt de kände till. 



51 

Återigen tyder detta på att det behövs mer forskning kring kolsänkor i en urban 

kontext.  

 

Det är också viktigt att beakta och återkoppla till huvudsyftet med vad som önskas 

uppnås. I fallet med kolsänkor handlar det om att motverka den uppvärmande 

effekt som växthuseffekten ger upphov till. I studien från Hostetler & Escobedo 

(2016) inkluderades ej kväveoxider i deras beräkningar, men de poängterade att 

dessa molekyler har drygt 300 gånger större påverkan än koldioxid. Anledningen 

till att de lyfte detta perspektiv var att olika varianter av kväveoxider användes som 

gödsling av gräsmattorna. 

 

Det finns även andra aspekter som bör behandlas vid vidare forskning eftersom de 

fyller samma syfte. För att konkretisera detta kan albedo nämnas, vilket inte allt för 

sällan förbises. Även om förmågan att binda koldioxid inte avses med det fenomenet 

kan den uppvärmande effekten få stor betydelse, vilket i sig är det fundamentala 

syftet som ämnas att uppnå genom klimatmålet. Enligt Ramírez & Muñoz (2012) bör 

en ökning av jordens albedo inkluderas som en av åtgärderna att rekommendera i 

IPCC rapporten. Notera att detta avser en tidigare upplaga än den som släpptes i 

oktober 2018. Som ett teoretiskt exempel lyfter de fram att om jordens alla vägar 

ändras från asfalt till betong kan den globala uppvärmningen minska med upp till 

45 %. Även om det är ett ouppnåeligt teoretiskt exempel vill författarna poängtera 

hur man kan använda albedo som ett verktyg i samhällsplanering.  

 

Olika typer av målkonflikter kan alltid uppstå. Littke11 menar att det därför är det 

viktigt att beakta aggregerade värden, att den samlade bedömningen görs parallellt 

och inte enskilt. Andra typer av konflikter kan också uppstå. Då ytan i en stad är 

begränsad gör det att andra element som kan ge upphov till andra fördelar får ge 

vika. Egerö12 lyfte under intervjun ett exempel att grönmark ofta står i konflikt med 

idrottsanläggningar som det finns brist på, båda med sina fördelar. Just 

idrottsanläggningar kan fylla viktiga funktioner för den sociala hållbarheten. Detta 

är visserligen utanför fokusområdet för detta arbete, men i slutändan handlar det 

om att få en korrekt och rättvis värdering av ytor. Exempelvis kanske villor med 

tomt som innehar stora gräsmattor och mycket biomassa blir avsevärt mer positivt 

ur ett värderingsperspektiv av kolsänkor. En sådan grönstruktur bör rimligtvis 

absorbera lika mycket oavsett ägande- och fastighetstyp, men lär knappast bidra till 

social hållbarhet för den större populationen. Detta understryker vikten av att 

värdera aspekter parallellt och alltid betrakta helhetsperspektivet för att undvika 

suboptimering och skapa skeva värderingar.  

                                                        
11 Hélène Littke, Ekolog Ekologigruppen, intervju, 7 mars 2019 
12 Ulrika Egerö, Stadsbyggnadsstrateg Stockholm Stad, intervju, 27 februari 2019 
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En annan aspekt som lyfts behandlar vikten av att komma in tidigt i en 

planeringsprocess. Folkesson13 talar om sitt exempel från Trafikverket där 

arkitektur och gestaltningsfrågor måste ges plats i ett tidigt skede eftersom det 

annars är svårt att få in det senare på ett adekvat sätt. Även under workshopen 

lyftes vikten av att grönytor måste komma in i planeringsstadiet samtidigt som 

bebyggelsen gör det, istället för som det är vanligt förekommande idag att den 

resterande obebyggda platsen fylls med grönyta. De gröna elementen blir i detta fall 

en slags utsmyckning av estetiska skäl istället för att värdera de funktioner som de 

faktiskt besitter.  

 

Hur den tilltänkta modellen utformas och appliceras blir också avgörande för vilka 

risker och möjligheter som tillkommer. Om den är för enkel och generell finns 

risken att tillämpningen blir effektlös och genomförs efter eget omdöme. Är den 

tvärtom för komplex blir den tidsslukande och kräver stora mängder resurser. Hur 

denna balans ska göras finns det inga tydliga svar på. Under workshopen lyftes 

diskussionen att modellen med fördel kan vara iterativ och generell och att den på 

så sätt går att applicera på de flesta projekt oberoende av storlek, attributer, eller 

risker. Genom detta går det att tillämpa den på både mindre projekt såväl som 

större projekt, som på grund av sin storlek kan ha en större inverkan.  

 

5.3.1 Koldioxid som en lokal eller global fråga 

Gällande klimatförändringar har fokuset traditionellt alltid legat på att minska 

utsläppen. Som nämnt i inledningskapitlet menar IPCC att om klimatmålen ska ha 

en chans att uppnås måste samhället börja ta upp koldioxid från atmosfären. 

Koldioxid har inga gränser. Gasen förekommer överallt i atmosfären utan hänsyn till 

nationers gränser. Samma princip gäller även på lokal nivå, områden med höga 

utsläpp påverkar även miljön utanför. Egerö14 menar att koldioxidutsläpp är en 

global fråga, och eftersom det är en enorm efterfrågan på mark blir det svårt att 

prioritera kolsänkor inne i staden. Istället bör områdena utanför städerna ta ett 

större ansvar. Ett sådant resonemang är inte nödvändigtvis fel, däremot menar 

Littke15 att även om de stora stegen kan göra större avtryck betyder inte det att de 

små stegen ska försummas. Exempelvis i Stockholm är det drygt 40 % av stadens 

mark som utgörs av grönområden (Stockholm Stad, 2016). Stockholm ensamt kan 

inte göra någon avsevärd påverkan, men med flera städer sammanlagt ser 

spelplanen annorlunda ut. Ett stort antal små förändringar kan bidra till en större 

effekt. I folkmun kallas detta för “många bäckar små”. Ett annat uttryck är “glocal”.  

 

                                                        
13 Johan Folkesson, Chefsarkitekt Trafikverket, telefonintervju, 26 april 2019 
14 Ulrika Egerö, Stadsbyggnadsstrateg Stockholm Stad, intervju, 27 februari 2019 
15 Hélène Littke, Ekolog Ekologigruppen, intervju, 7 mars 2019 
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Det sistnämnda antyder en kombination av global och local. Med detta menas att 

den globala förändringen endast kan ske genom lokala förändringar. Enligt Egerö 

har Stockholm Stad planer på ett fossilfritt 2040, varpå stor vikt läggs vid 

trafikplaneringen. Fokuset ligger på flertalet delar inom kategorin, exempelvis att 

minska antalet bilar och på så sätt minska utsläppen från trafiksektorn. I Skåne 

önskar länsstyrelsen som nämnt i inledningskapitlet att öka andelen grönstruktur 

för att kunna få in kolsänkor och motverka utsläppen från sin trafiksektor. Genom 

att kombinera sådana perspektiv, det vill säga både minska trafiken och öka antalet 

kolsänkor skapas de mest gynnsamma resultaten. Detta är ett exempel på att en 

lösning inte kan stå för den enskilda åtgärden, utan att samtliga verktyg som finns 

tillgängliga för att motverka klimatförändringar bör tas tillvara på. Ska kolsänkor bli 

ett etablerat verktyg att använda sig av vid stadsplanering måste arbetet ske 

gränsöverskridande så att både utsläpp och upptag inkluderas i 

planeringsprocessen. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
Det är av yttersta vikt att det först och främst kan bevisas en tydlig vinning med att 

inkludera koldioxid som en aspekt. Dels för att undvika greenwashing, men framför 

allt för att undersöka om grönytors kolsänkefunktion har en märkbar skillnad. Viss 

forskning tyder på att det går att göra skillnad om de gröna anläggningarna sköts 

och planeras på rätt sätt, men att den inverkan är begränsad. Det krävs mer 

djupgående undersökningar för att skapa en konsensus inom detta område. 

Antingen att det finns potential att hämta sett till grönytors kolsänkefunktion, eller 

att den inverkan som sker sett till helhetsperspektivet inte justifierar den tid och 

resurser som skulle krävas av en implementering av kolsänkor som ett 

värderingskriterium. Detta är den större uppmaningen för vidare studier inom 

ämnet.  

 

För att besvara syfte och frågeställning till detta arbete: det finns inga tydliga svar 

på hur det på lämpligast tillvägagångssätt går att inkludera kolsänkor som en del av 

värderingsprocessen för grönytor. Det krävs mer forskning på området och 

framförallt ett tydligare syfte med vad som är ändamålet och i vilket kontext 

värderingen ska användas och av vem. Däremot finns det indikationer baserat på de 

undersökta modellerna om vad som är lämpliga riktningar att röra sig mot. Att 

utöka modellen Citylab med en aspekt som inkluderar kolsänkor och att även utöka 

Grönytefaktor med kolsänkor som en del av den ekoeffektiva ytan samt inkludera 

denna variant av GYF som det som förespråkas av Citylab kan vara en lämplig 

lösningsväg. Det finns dock potential hos andra implementeringsmetoder också, 

men av diverse skäl kan dessa komma att inte vara lika tillämpbara alternativt 

ändamålsenliga. 

 

Andra perspektiv som bedöms vara beaktningsvärda att inkludera vid 

beslutsunderlaget för en faktisk implementering av kolsänkor vid värdering av 

grönytor utgörs av ett flertal. Bland annat att viktningen både får kvalitativa såväl 

som kvantitativa tillämpningar, för att säkerställa en förändring på flera plan. Det är 

även av intresse att se till helhetsperspektivet av en värdering, för att undvika 

suboptimering och skeva slutsatser, samt att flera minst lika viktiga funktioner av 

en grönyta ges utrymme. Därtill bör även värderingen av kolsänkor komma in tidigt 

i planeringsprocessen för att inte nedprioriteras. En av de viktigare delarna är dock 

att värderingen sker med ett långsiktigt perspektiv där driftfasen av grönytan 

inkluderas, eftersom värdet hos kolsänkan endast kan uppstå över tid. Slutligen 

rekommenderar vi att replikera denna studie efter liknande syfte, eftersom 

bedömningarna som görs vid viktning är subjektiva finns det alltid en chans att 

andra kommer till skilda slutsatser och för att skapa konsensus gällande på vilket 

sätt kolsänkor lämpligast kan inkluderas i värderingar av grönytor. 



55 

7. Referenser 

 

Boverket, (2018a. Grönytefaktor - räkna med ekosystemtjänster. Hämtad från: 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-

PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronytefaktor/ [Hämtad: 2019-05-07] 

 

Boverket, (2018b) Grönytefaktor för kvartersmark. Hämtad från: 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-

PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronytefaktor/kvartersmark/ [Hämtad: 

2019-05-07] 

 

Boverket (2006) Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en 

vägledning, publikation, Karlskorna: Boverket april 2006. 

 

Boverket (u.å.) Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden, Vision för Sverige 

2025, Hämtad från: https://sverige2025.boverket.se/skapa-en-hallbar-livsmiljo-i-

och-kring-staden.html [Hämtad: 2019-04-12] 

 

BRE, (u.å.) Communities: Masterplanning new communities and regeneration 

projects, Hämtad från: https://www.breeam.com/discover/technical-

standards/communities/ 

[Hämtad: 2019-04-12] 

 

Byggpedia, (u.å.) Vad är en Miljökonsekvensbeskrivning?, Byggpedia, Hämtad från: 

https://byggipedia.se/artiklar/vad-ar-en-miljokonsekvensbeskrivning/ [Hämtad: 

2019-04-01] 

 

Conrad, P. (2018) CLIMATE POSITIVE DESIGN AT THE GLOBAL CLIMATE ACTION 

SUMMIT. [Blog] The Field. Hämtad från: 

https://thefield.asla.org/2018/10/17/climate-positive-design-at-the-global-

climate-action-summit/  [Hämtad: 2019-03-18]. 

 

Delshammar, T., Falck, M. (2014) Grönytefaktorn i Sverige. Sveriges 

lantbruksuniversitet. Rapportserie Landskapsarkitektur Trädgård 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronytefaktor/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronytefaktor/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronytefaktor/kvartersmark/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronytefaktor/kvartersmark/
https://sverige2025.boverket.se/skapa-en-hallbar-livsmiljo-i-och-kring-staden.html
https://sverige2025.boverket.se/skapa-en-hallbar-livsmiljo-i-och-kring-staden.html
https://www.breeam.com/discover/technical-standards/communities/
https://www.breeam.com/discover/technical-standards/communities/
https://byggipedia.se/artiklar/vad-ar-en-miljokonsekvensbeskrivning/
https://thefield.asla.org/2018/10/17/climate-positive-design-at-the-global-climate-action-summit/
https://thefield.asla.org/2018/10/17/climate-positive-design-at-the-global-climate-action-summit/


56 

Växtproduktionsvetenskap 2014:21. Hämtad från: 

https://pub.epsilon.slu.se/11705/7/delshammar_t_falck_m_141216.pdf [Hämtad: 

2019-05-07] 

 

European Commission, 2001, Guidance on EIA scoping, Hämtad från: 

http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-scoping-full-

text.pdf [2019-05-28] 

 

Göteborgs Stad, 2018, Grönytefaktor i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs 

Stad, Hämtad från: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/6cb8b12c-6126-4834-

b25c-4c902c7295c0/Gr%C3%B6nytefaktorer+i+plan-

+och+exploateringsprojekt+i+G%C3%B6teborgs+Stad.pdf?MOD=AJPERES 

[Hämtad: 2019-05-13] 

 

Hostetler, M., Escobedo, F., (2016) What Types of Urban Greenspace are Better for 

Carbon Dioxide Sequestration? University of Florida, WEC279 

 

IPCC, (2018), Global Warming of 1.5°C., publikation, Geneva, Switzerland: IPCC 

 

Kong, L., Shi, Z., Chu, L.M., (2013) Carbon emission and sequestration of urban 

turfgrass systems in Hong Kong, Science of the Total Environment 473-474 (2014) 

132-138 

 

Korhonen J. & Lindström K. (u.å.), Litteraturstudie, Åbo Akademi, Hämtad från: 

https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/Hemsida%20dokument%202016-

17/Litteraturstudie%205.9%2016.pdf [Hämtad: 2019-05-06] 

 

Kungliga Tekniska Högskolan [KTH] (2018), Ekologisk Hållbarhet Hämtad från: 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-

1.432074 

[Hämtad: 2019-03-20] 

 

Kärnstrand, M. (2017), Greenwashing- en grön gråzon, Göteborgs-Posten, Hämtad 

från: https://www.gp.se/livsstil/greenwashing-en-grön-gråzon-1.4720804 

[Hämtad: 2019-04-02] 

 

https://pub.epsilon.slu.se/11705/7/delshammar_t_falck_m_141216.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-scoping-full-text.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-scoping-full-text.pdf
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/6cb8b12c-6126-4834-b25c-4c902c7295c0/Gr%C3%B6nytefaktorer+i+plan-+och+exploateringsprojekt+i+G%C3%B6teborgs+Stad.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/6cb8b12c-6126-4834-b25c-4c902c7295c0/Gr%C3%B6nytefaktorer+i+plan-+och+exploateringsprojekt+i+G%C3%B6teborgs+Stad.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/6cb8b12c-6126-4834-b25c-4c902c7295c0/Gr%C3%B6nytefaktorer+i+plan-+och+exploateringsprojekt+i+G%C3%B6teborgs+Stad.pdf?MOD=AJPERES
https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/Hemsida%20dokument%202016-17/Litteraturstudie%205.9%2016.pdf
https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/Hemsida%20dokument%202016-17/Litteraturstudie%205.9%2016.pdf
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074
https://www.gp.se/livsstil/greenwashing-en-gr%C3%B6n-gr%C3%A5zon-1.4720804


57 

Landscape Architecture Foundation. (u.å.) Take Action. [online] Landscape 

Architecture Foundation. Hämtad från: https://www.lafoundation.org/take-

action/action-plan#actionplan  [Hämtad: 2019-03-18]. 

 

Lind, Y. (2014) Miljökonsekvensbeskrivning; En redogörelse av gällande rätt, 

[Examensarbete]. Luleå: Luleå tekniska universitet, Institutionen för Ekonomi, 

teknik och samhälle,  

 

Länsstyrelsen Skåne, (2018) Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne, Hämtad 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Ulrika Egerö 

Vad jobbar du som och vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Vilka värderingsmodeller använder Stadsbyggnadskontoret vid icke-ekonomisk 

värdering av fastigheter eller anläggningar? 

 

Brukar mycket fokus ligga kring de ekologiska värdena eller koldioxid? 

 

Vad tycker du fattas i dagens analyser eller modeller som man använder sig av? 

 

Vad anser du vara viktiga aspekter att ha med i en värderingsmodell i detta slag? 

 

 

Hélène Littke 

Vad jobbar du som och vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Vad använde ni er av för värderingsmodeller idag? Vilka modeller är etablerade? 

Vad använder andra aktörer (efter din kännedom och erfarenhet?) 

 

Brukar mycket fokus ligga kring de ekologiska värdena eller koldioxid? 

 

Vad tycker du fattas i dagens analyser eller modeller som man använder? 

 

Vad tycker du ska finnas med för parametrar i en sådan modell som vi försöker ta 

fram? sig av? 

 

Du har ju även en akademisk bakgrund vid KTH, vad har du för spontana övriga 

tankar kring vårt projekt? 
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Johan Folkesson 

Vad jobbar du som och vad har du för arbetsuppgifter? 

Vad har trafikverket för roll gällande utsläpp av koldioxid, ej inkluderat från själva 

trafiken? 

 

Hur arbetar ni med klimatkalkylen? Hur jobbar andra aktörer? 

 

Använder ni er av grönytor i ert arbete, och i så fall hur? Eller varför inte? 

 

Har du några andra generella synpunkter? 

 

 

Bilaga 2 - Workshop inbjudan och deltagare 

 

Deltagare vid workshopen: 

Fanny Rading Heyman - Landskapsarkitekt 

Camilla Engström - Landskapsarkitekt 

Vide Richter - Miljö- och hållbarhetsingenjör 

Manne Friman - Akustikkonsult med fokus på grönstruktur 

Johanna Wersäll - Civilingenjörsstudent inom Energi och Miljö med master i Teknik 

och Hållbar Utveckling 

Anton Thölberg - Student med kandidat i Miljövetenskap och master i Hållbar 

Samhällsplanering och Stadsutformning 
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VÄLKOMMEN PÅ 
 

 
 

“Värdering av urbana grönytor med hjälp av koldioxid och 
ekosystemtjänster” 

 

Välkommen till workshop den 24/4 på ÅF kontoret i Solna klockan 12:00-14:30. 
Det bjuds även på lättare lunch för de som deltagar. 
 
Bakgrund av studien: 
Felicia Pereira de Moraes och Marcus Kennerstedt är två studenter från KTH som 
skriver sitt examensarbete på ÅF och nu behöver vi er hjälp! 
 
Det finns idag väl etablerade metoder som kan användas som värderingsunderlag 
vid planering av grönytor. Dessa har inte alltför sällan ett stort fokus på exempelvis 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Grönstruktur är känt för sin funktion 
som kolsänka, men oftast avgränsas detta till icke exploaterade områden som 
exempelvis skogsmark. Detta arbete ämnar lyfta in koldioxidaspekten vid 
värderingen av grönytor, samtidigt som befintliga kriterier bibehålls. En 
värderingsmodell som väger in både koldioxid såväl som ekosystemtjänster är 
komplex, och det är många faktorer som ska beaktas.  
 
Frågeställningar som ska besvaras i arbetet är: 

• Vad är lämpliga kriterier för att ta fram en värderingsmodell som kan skatta 
gröna ytors koldioxidinverkan med hänsyn till deras ekosystemtjänster i den 
planerade miljön? 

• Vad finns det för värderingsmodeller i den planerade miljön för koldioxid 
respektive ekologiska aspekter idag och vilka kriterier baseras dessa 
modeller på? 

• Vilka kriterier är av relevans att ha med i en värderingsmodell av detta slag 
för att den ska ändamålsenlig och varför är de relevanta? 

 
Målet med denna workshop är att bidra till underlag och olika infallsvinklar från 
olika discipliner gällande den tilltänkta värderingsmodellen. Mer specifikt handlar 
det om att kombinera perspektiven eftersom elementen i stadsplanering sällan är 
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oberoende av varandra. Det material vi får med oss från workshopen kommer sedan 
främst användas som diskussionsunderlag i vårt arbete. 
 

Förväntas av deltagare: 
Vi har valt att bjuda in dig till vår workshop för vi tror att du besitter intressant 
kunskap inom det studerade området. Vi vill höra från aktiva aktörer inom 
relevanta områden om de modeller som används idag, huruvida dessa är tillräckliga 
eller ej (har ni själva reflekterat över om någonting fattas?). Vilka kriterier som kan 
vara aktuella att ta hänsyn till vid utformning av en ny modell som syftar till att 
kombinera koldioxidupptagning/utsläpp och ekologiska aspekter vid grönytor. 
 
Preliminär utformning av workshopen: 

1. Vi presenterar vad studien är centrerad kring hur långt vi har kommit i 
processen. 

2. Ni sitter i små grupper och diskuterar vad för modeller som används idag 
och hur ni anser att dessa adresserar olika aspekter. 

3. Dessa modeller skrivs upp på gemensamt papper så att alla grupper får en 
helhetssyn på hur läget ser ut idag. 

4. Indelning av nya grupper och diskuterar vad som anses vara viktiga aspekter 
att ha med i den tilltänkta värderingsmodellen.  

5. Dessa kriterier sammanställs och en gemensam diskussion öppnas upp för 
att lyfta komplexa problem.  

 
Anmälan görs direkt till marcus.kennerstedt@afconsult.com eller till 
felicia.pereirademoraes@afconsult.com Skicka gärna ett svar oavsett närvaro eller 
ej. Eventuella allergier meddelas i anmälan. Senast dag för anmälan är tisdag den 
16 april! Mer praktisk information kommer delges några dagar innan workshopen. 
 
Har du några övriga frågor? Hör gärna av dig till nedanstående mail så reder vi ut 
alla frågetecken så snart vi kan!  
 
Hoppas vi ses! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Marcus Kennerstedt & Felicia Pereira de Moraes 

  

mailto:markus.kennerstedth@afconsult.com
mailto:felicia.pereirademoraes@afconsult.com
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Bilaga 3 - Power Point workshop 
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