Hur bidrar vi till den nordiska visionen? –
Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för
hållbara städer inom Miljö- och klimatsektor
Ulrika Åkerlund, ordförande

Om uppdraget
Det övergripande målet och syftet för nordiska
arbetsgruppens arbete för Hållbara städer är att bidra till
uppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
och genomförandet av den nordiska visionen och
handlingsplanen om ett grönt norden med fokus på att stärka
erfarenhetsutbytet och samarbetet kring nordiska lösningar
för en hållbar stadsutveckling.
Ett tydligt fokus i arbetet ligger för närvarande på
stadsgrönskans betydelse för att uppnå detta.
Mandat 2019 - 2021.
Boverket har fått i uppdrag av Sveriges regering att leda
arbetet.

Vision och mål
Vision
Med stadsgrönska som premiss skapar vi en modell för världens mest attraktiva
städer.
Effektmål
Öka andelen av befintlig stadsgrönska och nya former av natur med god kvalitet i
städerna som bidrar till en hållbar stadsutveckling i ett förändrat klimat, och utvecklar
och stärker nordiska städers attraktionskraft.
Resultatmål
Arbetet fokuseras på att utveckla, bevara och skydda gröna kvaliteter genom olika
metoder, processer, genomförande och förvaltning.
•
•
•
•

Ta fram en gemensam nordisk praxis för att säkerställa och utveckla
stadsgrönska och gröna värden i städer.
Ta fram lärande exempel om stadsgrönska inom norden.
Stärka processer och verktyg så att lagstiftning och politik säkerställer
stadsgrönska och gröna urbana värden i fysisk planering och stadsutveckling.
Arbetsgruppen ska verka, långsiktigt för att påverka EU:s policys och strategier
för att bättre kunna säkerställa stadsgrönska och ekosystemtjänster,
grönområden och tätortsnära natur i urbana miljöer.

Samhällsutmaningar
• Människors hälsa och välbefinnande
• Klimatomställningen
• Förlusten av biologisk mångfald

NOISE REDUCTION
Soft ground and greening
protects the settement from
noise from the road…

PHYSICAL HEALTH
Green space and natural areas
provide places to be physical
active.

REGULATIING LOCAL CLIMATE
The trees provide shade and moderate the
local climate.

PURIFICATION AND
REGULATION OF WATER
Wetlands and natural areas regulate
and purify water and prevent flooding
and droughts.

KNOWLEDGE AND
INSPIRATION
Green areas can give us inspiration
and understanding of our
dependence on nature.

PROTECTION FROM
EXTREME WEATHER
Trees and natural environments
protect the city from extreme weather.

BIODIVERSITY
A variety of species makes ecosystems
resilient, robust and viable.

AIR
PURIFICATION
…and from the air
pollution from cars

MENTAL WELL-BEING

SOCIAL INTERACTION

Experiencing nature increases our
mental well-being.

Urban parks and green public spaces
are important places for people to
meet.

FOOD SUPPLY
Farming, animal husbandry
and fishing provide us with
nutritious food.

Behovsanalys 2019-2020
•

Inventering och analys av
nationella policyer och legala
förutsättningar för grönstruktur i
de nordiska länderna. (Nordregio,
2020)

•

Fördjupad studie om utmaningar
och behov i praktiken. Intervjuer
med 14 nordiska kommuner.
(SLU, 2020)

•

Förstudie policy/idépapper

•

Samarbeten med Nordic City
Network

Insatsområden

Konferens 2019 Låt
staden grönska!
Webbaserad
exempelsamling om
stadsgrönska.

Ekosystemredovisning
(EA)
Verktygslåda för
ekosystemtjänster och
stadsgrönska

Idépapper (Nordisk
policy)
Möten - workshops

15 exempel på stadsgrönska – en nordisk
exempelsamling
•

Konsult: SLU, Alnarp

•

En nordisk exempelsamling
på stadsgrönska – Boverket

•

Luontokunnat >
Pohjoismaiden kaupunkien
viheralue-esimerkkejä

•

Ny nordisk eksempelsamling om
bynatur - regjeringen.no

•

Publicerades mars 2021

Metodutveckling – Ecosystem accounting
•

Konsult: Finska Miljöcentralen,
SYKE tillsammans med NINA

•

Utveckla metodik för att värdera
urbana ekosystemtjänster enligt
FN:s modell för
ekosystemredovisning

•

Skapa en plattform för
kunskapsdelning inom fältet.

•

Pilotstudie klar våren 2022

Metodutveckling – Verktygslådan
• Konsult: White/Urbio med flera

• Webbaserad vägledning om
verktyg som kan användas för att
kartlägga, analysera eller
utveckla ekosystemtjänster i
planering.
• Klart våren 2022

Nordic Cities: Green, Resilient, Healthy
Towards national policies and initiatives
•
From city parks to urban woodland and waterfronts, and
from green schoolyards to community gardens, urban
for urban green space
green space is crucial for vibrant, resilient, and healthy
▪

Konsult: Prof. Dr Cecil Konijnendijk,
Nature Based Solutions Institute
•

▪

Idépapper som uttrycker en nordisk
ambition

▪

Förankras under inom NMR och
externt hösten 2021

▪

Presenteras på EK-MK i december
2021

•

•

•

Nordic cities, especially for climate adaptation, health
promotion, carbon sinks and storages and
biodiversity conservation and restoration.
Green spaces should be considered part of critical
infrastructure, assets essential for the functioning of
societies and economies.
Nordic cities have a long history of striving to be green
and sustainable but urban green space and the benefits it
provides need to be strengthened further.
To develop the Nordic Green City of the Future, urban
green space needs to meet the principles of Proximity,
Diversity, Connectivity, and Equity. These principles
can be translated into specific guidelines to inform
policy, planning, design, and management.
Further national policy and guidance and knowledge
sharing are needed to assist cities in developing and
implementing stronger urban green space programs and
strategies.

Bidrag till den nordiska visionen
Ett grönt Norden
•
stärka forskning och utveckling och främjande av lösningar som
stödjer koldioxidneutralitet och klimatanpassning, bland annat
avseende transport-, bygg-, livsmedels- och energiområdet
•

bidra till att säkerställa biologisk mångfald och hållbart
nyttjande av Nordens natur och hav

•

Bidrar till en positiv utveckling i det internationella miljö- och
klimatarbetet genom att främja gröna nordiska lösningar

Ett socialt hållbart Norden
•
bidra till en god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla –
parker och grönområden bidrar till hälsa och välbefinnande och
en jämlik hälsa.

Ett konkurrenskraftigt Norden
•
Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad på
kunskap, innovation, mobilitet och digital integration. –
Kostnadseffektiva naturbaserade lösningar och attraktiva
städer och samhällen.

Tack!

Ulrika Åkerlund, ulrika.akerlund@boverket.se
Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara
städer - Boverket

