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ARQ MASSA
Denna rapport omfattar en fördjupning av de ekologiska perspektiven i det For-
masfinansierade projektet MASSA (nya Metoder och konstnärliga Arbetsproces-
ser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag) och har drivits som en 
längre process med bland annat designbaserade workshops med experter inom 
ekologi, teknik, juridik, stadsbyggnad, arkitektur. Utöver det har diskussioner över 
många förvaltningar, organisationer och myndigheter förts. Projektet har resulte-
rat i ett urval och en studie av fem platser med stor potential för ekologiskt och 
kulturellt värdeskapande Stockholms inre arkipelag. 

Varje plats har valts ut och beskrivs som en typologi med specifika förutsättningar:

• Rålambshovsparken karakteriseras av vattnets väg från land till vattenreci-
pienten och ett förstärkt naturliv genom ett anlagt rev i den urbana staden 
(sötvatten)

• • Årsta holmar; här förstärks inneboende naturliga förutsättningar på platsen 
(sötvatten)

• • Riddarholmen utvecklas från hårdgjorda kajkanter till en urban vattenpark 
(sötvatten)

• • Skeppsholmen utvecklas från hårdgjord kajkant till urban strand (bräckvat-
ten)

• • Isbladsviken; här förstärks inneboende naturliga förutsättningar på platsen 
(bräckvatten)

Projektet har ett särskilt fokus på Stockholms kontakt med vatten och på det 
akuta tillståndet i Östersjön där erosion och kajbyggande har lett till kollapsande 
ekosystem med storskalig förlust av viktiga livsmiljöer. Intentionen har varit att föra 
in ett ekologiskt förhållningssätt som ingångsvärde och startpunkt för att skapa 
multifunktionella platser och för hur miljön under vatten, i strandkanten och ovan 
mark kan gestaltas för att skapa multifunktionella platser. 

METODBESKRIVNING
Arbetet har drivits fram genom en serie workshops se sid 18-19. Under dessa 
workshops har aktörer och potentiella ekosystemtjänster kartlagts på respektive 
plats. Situationsplaner för varje plats har tagits fram och förslagen har itererats i 
flera omgångar.

GENOMFÖRANDE PARTER
- Stockholms stad (Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Idrottsförvaltningen)

- Gaia arkitektur 

- White arkitekter

- KTH



3

INNEHÅLL

INTRODUKTION 4

01. MASSA EKOSYSTEMTJÄNSTER 6

02. METOD OCH TEORI 10

03. PROCESS & SAMVERKAN 20

04. FEM PROTOTYPPLATSER 24

- RÅLAMBSHOVSPARKEN 30

- ÅRSTA HOLMAR 38

- RIDDARHOLMEN 46

- SKEPPSHOLMEN 54

- ISBLADSVIKEN/DJURGÅRDEN 68

05. SLUTORD 70

06. REFERENSER 72

07. DELTAGARE 74

INNEHÅLL

Miljontals ton stenmassa genereras från förlängningen av tunnelbanan i Stockholm. Stenen mellan-
lagras i Värtahamnen

Projektgrupp:

Marta Bohlmark, Ulrika Stenkula, Hanna Erixon Aalto, Jan Wijkmark, Felicia 
Sjösten Harlin, Ania Öst, Luc Pagés, Oliver Karlöv, Juha Salonsaari, Katarina 
Forslöw, Sverker Lovén, Sigrun Borgen och Martin Mehlin.

Referensgrupp:

Fredrik Gröndahl, Mattias Gustafsson, Erik Andersson.

Projektfinansiering och publiceringsbidrag:

Stiftelsen ARQ

Stöd grafisk form: Robin Johansson och Daniel Pils



4.4.

INTRODUKTION
VAD? 
Projektet undersöker tillsammans med ett Formas-finansierat projekt hur miljontals 
ton stenmassa genererat från den planerade förlängningen av Stockholms tunnel-
bana kan förvandlas till en resurs som skapar nya gestaltade livsmiljöer i Stockholms 
urbana arkipelag. Detta delprojekt fokuserar på de ekologiska aspekterna och möj-
ligheter att förstärka och tillskapa ekologiska kvaliteter och nya ekosystemtjänster 
kopplat till vatten.

VARFÖR? 
I dag är ofta stenmassor som genereras i växande städer förknippade med ohållba-
ra logistikkedjor och osäkerhet kring stenens status som resurs eller kostsam rest. En 
helhetssyn saknas och projektet syftar till att föreslå hur stenen kan vändas till en lokal 
resurs för stadens hållbara utveckling kopplat till vatten.

HUR? 
ARQ-projektet MASSA Ekosystemtjänster avser specifikt en fördjupning av de eko-
logiska perspektiven och har utvecklats genom en serie designbaserade workshops 
med experter inom systemekologi och resiliensforskning. Hur blir de ekologiska förut-
sättningarna främsta ingången för designen/ kriterierna?
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I dag betraktas ofta stenmassor som genereras i samband med att städer växer 
som en kostsam rest. Resultatet är vanligtvis ohållbara transporter tvärs över lan-
det med stora konsekvenser som följd för de lokala miljöer där massan ska hante-
ras, förvaras och sedan på nytt transporteras. En helhetssyn på problemet där rest-
produkten istället kan utgöra en resurs för att lösa andra storskaliga utmaningar 
saknas. 

På 1950- och 60-talet pågick stora omdaningar av Stockholm i och med tunnelba-
nans utbyggnad och moderniseringen av staden. Frågan hur man skulle hantera 
de stora massorna bollades runt på stadsförvaltningen och då, som nu, var det 
ingen som riktigt ville ta i den. Till slut landade frågan på den dåvarande stads-
trädgårdsmästarens, Holger Blom, bord som tog initiativet att, i samarbete med 
konstnärer, gestalta massorna vilket resulterade i tio artificiellt skulpterade toppar 
(bland annat de uppskattade Hammarby backen och Högdalstoppen). 

Detta estetiska grepp var barn av sin tid. Idag befinner vi oss i ett liknande läge där 
utbyggnaden av tunnelbanan beräknas att generera över 7 miljoner ton schakt-
massor men för vilka man ännu inte har en långsiktigt hållbar plan. Stadsplanering 
och samhället i stort präglas dock av helt andra frågor än på Holger Bloms tid och 
utmaningarna yttrar sig i form av exempelvis ökad social segregation, fragmentise-
rade ekologiska livsmiljöer, förlust av biologisk mångfald och svåra globala klimat-
förändringar som påverkar våra städer.

HUR KAN VI FRÄMJA EN HÅLLBAR OMSTÄLLNING?
I Agenda 2030 och politiken för Gestaltad livsmiljö utpekas nya sätt att samarbe-
ta som avgörande i hur vi skall uppnå en hållbar omställning. Integration av olika 
perspektiv har dock visat sig i praktiken utgöra en stor utmaning där många aktörer 
fortsätter vara inkapslade i sina kunskapsmässiga och kulturella traditioner istället 
för att korsbefrukta varandra på djupet [1,2]. 

Inom Stockholmsregionen och på den kommunala nivån domineras nuvarande 
strategier för att hantera landmassorna av ett sektoriserat förhållningssätt där var-
je avdelning övervakar frågor kopplade till deras specifika expertis (te.x. ekologisk, 
teknisk, ekonomisk etc) och det saknas organisation och struktur för att stödja sek-
torsövergripande arbetsmetoder.  Ett syfte med detta projekt har varit att utmana 
detta sektoriserade förhållningssätt genom att utveckla sätt att samarbeta som 
stödjer tvärdisciplinära innovationer och kunskapsproduktion.
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Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Målen är universella, integrerade och odelbara. Synergierna och den integrerade karak-
tären är av avgörande betydelse för att säkerställa att syftet förverkligas. Kommuner och regioner är viktiga aktörer i genomföra det av Agenda 2030 
på lokal nivå. För att nå de globala målen krävs samarbete, en målstyrd process och en gemensam vision.

AGENDA 
2030
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Transport av sten på pråm från tunnelbanepro-
jektet på Blasieholmen för transport till Stock-
holm stads nyanlagda Masslogistikcenter i 
Norra Djurgårdsstaden för att sedan användas 
i lokala projekt i Stockholm stads regi. Ett inn-
ovativt exempel på hur stenen kan användas i 
närliggande projekt utifrån samordning mellan 
offentliga aktörer. 

BEGRÄNSA PÅVERKAN
Masshantering har stor påverkan på närmiljön; 28% av 
de tunga transporterna utgörs av masstransporter. Frå-
gan är högaktuell och under MASSA-projekts tid har flera 
utredningar initierats bland annat av Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket. 

Utdrag ur: REMISS – Regional masshanteringsplan för 
Stockholms län, vår 2022:

”Hanteringen av massor från bygg- och infrastrukturpro-
jekt i Stockholms län fungerar idag inte optimalt. Det finns 
hinder för att masshanteringen ska kunna vara cirkulär 
och resurseffektiv, vilket leder till flera negativa konsekven-
ser. Men det finns potential att göra masshanteringen mer 
hållbar, vilket innebär många möjligheter och vinster för 
samhällsbyggande, klimatet och miljön. Dessa når vi ge-
nom gemensamma regionala mål och åtgärder för att för 
en mer cirkulär och resurseffektiv masshantering.

De hinder som finns idag för cirkulär masshantering leder 
till flera konsekvenser;

- stor miljöpåverkan,

- stor klimatpåverkan,

- täkter täcker inte materielbehovet för länet,

- onödigt kostsam masshantering. ”

MÖJLIGHETEN OCH RESURSEN - STENUPPTAG FRÅN TUN-
NELBANEUTBYGGNADEN NÄRA VATTEN 
MASSA-projektets utgångspunkt är att vända blicken på den möjliggörande 
resursen sten; vilka möjligheter att utveckla våra mest angelägna samtidsfrågor 
kan vi adressera parallellt med att vi planerar nya infrastrukturprojektet? Vad är 
den största potentialen för miljontals ton sten och hur kan den användas direkt 
och närliggande?
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M A S S A
new Methods and Art processes for System complexity 
reshapes the Stockholm Archipelago

A collaboration project between the City of Stockholm, KTH, and Gaia ark 

Bird Sanctuary 

Eider Down Farm Fish Nursery 

Artificial Reef
Aquatic Biodiversity

Maritim Biodiversity

Flood Event

Public Water Park

RESURS FÖR ATT ADRESSERA UTMANINGAR KOPPLAT TILL 
VATTEN?

Det finns stora utmaningar kopplat till Stockholms vatten. Östersjön är en artfat-
tig, förorenad och syrefattig miljö med kollapsande ekosystem.  År 2050 beräknas 
havsnivåhöjningen överstiga landhöjningen. År 2100 skulle Mälaren kunna förlora 
sin kapacitet som dricksvattenförsörjare. Kan stenen bidra till lösningar?
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Målet har varit att bidra med ny kunskap om hur ekologiska perspektiv kan 
integreras i planeringen och utgöra en plattform och startpunkt. Huvudprojektet 
strävar i sin helhet efter en hållbar omställning där tunnelbanemassorna istället för 
rest ses som resurs. Med en utgångspunkt i att hantera massorna lokalt finns möj-
ligheten att minska betydande mängder CO2-utsläpp i form av transporter, liksom 
de trafik- och bullerproblematik som samma transporter innebär. Ett cirkulärt och 
systembaserat tänk kan här reducera den negativa miljöpåverkan betydligt och 
främja ekonomiska och sociala vinster. Vidare skulle en etablering av lekmiljöer för 
fisk längs delar av Stockholms hårdgjorda kajer ha en tydlig positiv inverkan på 
fiskebeståndet i Mälaren och Saltsjön.

RELATION TILL PRAKTIKEN
Massorna från tunnelbanans vidare sträckning behöver tas omhand. Branschen är 
djupt involverad i tillskapandet av både tunnlar och stationer, men i andra änden 
av kedjan finns också ansvaret att hantera den rest som skapas. I detta projekt har 
vi ställt oss frågan vad som händer om det som idag betraktas som en restprodukt 
förvandlas till en resurs. Kan massorna utgöra en unik potential att adressera an-
dra behov i staden och går det att finna synnergier genom samarbeten tvärs sekto-
rer? Hur är vi som bransch med och driver detta ansvar och hur driver vi det ansva-
ret med både en innovativ process och ett kreativt utförande? Inom detta projekt 
adresserar vi specifikt; vilka naturbaserade lösningar som kan gestaltas, vilka eko-
systemtjänster som kan tillskapas och till vilket värde, sett ur både ekonomiska och 
upplevelsemässiga aspekter. Målet är att hitta nya sätt att arbeta som kan stödja 

tvärvetenskaplig innovation och nya sätt att producera kunskap genom gemen-
sam problemlösning [3,4]. Att föra in ett ekologiskt tänk som ingångsvärde och att 
sätta i främsta rummet hur den akuta miljön under vatten, i strandkanten och ovan 
mark kan gestaltas för att skapa multifunktionella platser kräver tät samverkan. I 
detta projekt undersöker vi och föreslår  alternativa gränssnitt mellan stad och vat-
ten med syfte att både synliggöra och utmana dagens akuta tillstånd i Östersjön. 

BETYDANDE HÅLLBARHETSASPEKTER I PROJEKTET
Projektets process har varit målstyrd och utgår ifrån den nationella politiken för ge-
staltad livsmiljö. En enkel kartläggning av ekosystemtjänster har utförts med hjälp 
av det underlag och den vägledning som tagits fram av Boverket, Naturvårdsverket 
och C/O City för att uppfylla det nationella etappmålet för ekosystemtjänster.

Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling har varit vägledan-
de. Målen är universella, integrerade och odelbara. Synergierna och den integrera-
de karaktären är av avgörande betydelse för att säkerställa att syftet förverkligas. 
Kommuner och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030 på 
lokal nivå. För att nå de globala målen krävs samarbete, en målstyrd process och 
en gemensam vision.
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NATIONELLA MÅL FÖR ARKITEKTUR; FORM OCH DESIGN
Det nationella målet för arkitektur, form och design har väglett projektet. ”Ar-
kitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre seg-
regerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda  
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

NATIONELL STRATEGI FÖR LEVANDE STÄDER
Nationell strategi för levande städer - etappmål för ekosystemtjänster i den byggda 
miljön:

”Senast 2025 ska en majoritet av kommunerna ta tillvara och integrera stadsgrön-
ska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning 
i städer och tätorter.”

Genom att tillskapa nya undervattensrev skulle Stockholm stad gå i bräschen för 
tillskapande av nya ekosystemtjänster under vatten.
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Tre kunskapsfält har varit av särskild betydelse för studien: 

a) forskning och metodutveckling kring ekosystemtjänster

b) transdisciplinär, så kallad Mode 2 kunskapsproduktion, med särskilt 
fokus på potentialen i ett “arkitekturtänk” eller design thinking 

c) resilensteori

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Från att ha varit ett akademiskt begrepp som myntades i slutet av 
1990-talet, då kopplat särskilt till ekonomiska perspektiv [5] har begrep-
pet ekosystemtjänster nu etablerats inom praktiken och ses som ett viktigt 
verktyg för att skydda viktiga ekosystem och institutionalisera dess värde 
[se t.ex.6]. 

Den svenska definitionen lyder ”ekosystemtjänster är alla produkter och 
tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd 
och livskvalitet”. 

En mängd verktyg för analys, kartläggning och värdering har vuxit fram 
internationellt och nationellt. En nationell kartläggning har gjorts för att 
nå en harmonisering av verktyg för att arbetet ska bli mer systematiskt. 

2019 tog Boverket fram ett kommunikationsmaterial för ekosystemtjäns-
ter för att förenkla dialog och samverkan mellan olika discipliner som är 
nödvändiga för att få till fungerande naturbaserade lösningar, ekosystem 
och därmed ekosystemtjänster. 

I projektet har vi gjort en översiktlig kartläggning av uppskattade dåtida, 

I naturens ekosystem hänger allt ihop. Det gäller även när vi använder och utnyttjar naturens resurser i våra samhäll-
en. Landsbygdens åkaomland erbjuder rekreationsområden som gynnar vår fysiska och mentala hälsa. Vi är bero-
ende av ekosystemen. Dess funktioner är lika viktiga för oss som  bostäder och infrastruktur och måste prioriteras när  
vi bygger våra hållbara samhällen. 

nutida och möjliga framtida ekosystemtjänster på fem utvalda platser i Stockholms 
inre arkipelag. De föreslagna reven blir naturbaserade lösningar för att komma till 
rätta med problem som uppkommit över tid i stadens närhet som alltmer hårdgjorda 
strandlinjer i form av kajer (till exempel förlust av limniska och marina habitat, båttra-
fik som ger upphov till svall och därmed erosion och minskad tillväxt av vassmiljöer 
osv.).
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Illustration som visar vilka ekosystemtjänster som bidrar till att uppnå 
vilka av de Globala målen. Bilden har tagits fram av The New Divi-
sion på uppdrag av Boverket i samarbete med C/O City och Natur-
vårdsverket
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EN DESIGNBASERAD OCH TRANSDISCIPLINÄR METOD
I projektet MASSA Ekosystemtjänster har vi använt oss av en designbaserad och 
transdisciplinär metod för att utforska om och hur stenmassorna kan förvandlas till 
en resurs som skapar nya gestaltade livsmiljöer i Stockholms urbana arkipelag. Ge-
nom flera iterationer, och genom att utforska och diskutera olika designprinciper 
för de fem platserna gemensamt och tvärs olika discipliner, har metoden inte bara 
möjliggjort utforskande av potential men även format en större delad förståelse av 
själva problemuppställningen. Här följer en kort sammanfattning och bakgrund till 
designbaserad och transdisciplinär forskningsmetodik och hur dessa kan skrivas in 
i vad som har kommit att kallas för ”Mode 2” kunskapsproduktion. 

TRANSDISCIPLINÄR MODE 2 KUNSKAPSPRODUKTION 
Begreppet Mode 2 kunskapsproduktion myntades 1994 av Michael Gibbons och 
hans kollegor som ett sätt beskriva ett nytt sätt att producera kunskap de såg växa 
fram alltmer vid sidan av mer traditionell, så kallad Mode 1 kunskapsproduktion [7]. 
Där produktion av kunskap enligt Mode 1 skapas först och främst genom grund-
forskning inom tydligt avgränsade discipliner och i en akademisk kontext, så kan 
Mode 2 beskrivas som en mer applicerad kunskapsproduktion som följer specifika 
problem och drivs framåt genom en nära interaktion mellan många olika aktörer 
som gemensamt försöker finna lösningar. I motsats till Mode 1, som främst känne-
tecknas av en vilja att finna absoluta ”sanningar” enligt den Newtonska modellen, 
så är Mode 2 mer kontextuell och dynamisk; driven av ett gemensamt sökande och 
formulerande av en problemformulering som skär tvärs discipliner med syfte att 
finna nya infallsvinklar och potentiella lösningar. Där forskarens roll i Mode 1 kun-

skapsproduktion med nödvändighet handlar om att vara objektiv till sina resultat, 
är deltagarna i Mode 2 forskning aldrig neutrala. Snarare drivs kunskapsproduk-
tionen av en vilja att direkt förändra och påverka verkligheten genom en experi-
mentell praktik, ofta med sociala och politiska implikationer. 

DESIGN THINKING
Samma grundläggande projektiva och generativa drivkraft har beskrivits som själ-
va kärnan i en designbaserad metod, som i sin tur kan ses som en form av Mode 2 
kunskapsproduktion, särskilt när den tillämpas i transdisciplinära former som har 
varit fallet i detta projekt. Iden om designforskning som en avvikande och till och 
med motsats till traditionella angreppssätt inom forskning formulerades redan så 
tidigt som 1969 av den Amerikanska forskaren Herbert Simon. Där traditionell ve-
tenskap främst har haft som uppgift att undersöka ”hur saker är” så har design ett 
inneboende parallellt fokus att utforska ”hur saker skulle kunna vara” [8]. Genom 
att kombinera det analytiska och kritiska med det kreativa och föreslående skapas 
vad arkitekturteoretikern Catharina Dyrssen kallar för en ”dubbel kapacitet” där 
själva ”görandet” blir ett sätt att utforska ”problemet” på samma gång som det 
som skapas blir allt mer informerat [9]. Det sätt på vilket en designbaserad metod 
bidrar med ny kunskap har beskrivits i termer om t.ex. “designerly ways of knowing” 
[10], ”design intelligence” [11], eller “design thinking” [12], och karakteriseras av en 
inneboende förmåga att syntetisera olika kunskapsområden och utforska oväntad 
potential [3,13-17].
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Figuren illustrerar den iterativa, transdisciplinära och designbaserade proces-
sen i MASSA Ekosystemtjänster. Under projektets gång har en serie workshops 
genomförts som samlat såväl forskare, tjänstemän från Stockholm Stad, exper-
ter och konsulter med olika infallsvinklar på frågan.

Genom att samla olika discipliner runt ett bord kan målkonflikter och synergier 
snabbt identifieras och adresseras.

Figur hämtad och modifierad från boken ”Principles of Social Ecological Urba-
nism” (Barthel, S., Colding, J., Erixon, H., Ernstson, H., Grahn, S., Kärsten, C., 
Marcus, L., & Torsvall, J. (2013).  



16.

02.
RESILIENSTEORI
Resiliensteori handlar om hur buffertkapacitet och potential för förnyelse i relation 
till interna och externa störningar kan byggas på systemnivå [18]. Där tidig resi-
liens-forskning främst har varit inriktat på förmågan hos ett system att återhämta 
sig från olika typ av kriser, (tex bränder eller stormar), har senare forskning lyft fram 
aspekter inom teorin så som kapacitet för förnyelse, omorganisation och innovation 
[19]. Dessa framväxande, mer generativa, aspekter är särskilt relevanta för stads-
planering, eftersom de öppnar upp för social-ekologisk integration och utmanar 
de urbana dikotomierna. Istället för att enbart fokusera på skydd av enskilda arter 
(t.ex. rödlistade arter), innebär en kvalitativ skillnad och potential vid tillämpning 
av ett resiliens-baserat angreppssätt istället att ekosystemens funktioner och pro-
cesser blir föremål för skötsel, förvaltning och design [3,20]. Människan ses som en 
integrerad del av naturen. Som en följd, och i motsats till traditionell bevarande-
biologi, kan människor därmed ses som aktörer som främjar resiliens och biologisk 

mångfald i landskapet, snarare än utgörande en destruktiv kraft. 

DIVERSITET OCH RESILIENS
Ett ekologiskt portalbegrepp är diversitet, eller biologisk mångfald. Detta är viktig 
av många skäl, men inte minst då en hög biologisk mångfald är mycket viktig för att 
skapa ekosystem som är robusta och tål påverkan. 

Detta är inte minst viktigt i stadsmiljöer, där graden av påverkan är mycket hög. 
Har man många olika arter (och livskraftiga populationer av dem) som uppfyller 
de olika funktionerna i ett ekosystem, kan systemet fortsätta fungera även om någ-

ra arter av någon anledning slås ut. Men ju färre arter det finns, desto sämre kan 
systemet stå emot påverkan och förändringar och ekosystemet riskerar därigenom 
att förändras eller haverera. Just denna motståndskraft, resiliens, är ett annat eko-
logiskt portalbegrepp. 

Östersjön är här ett specialfall eftersom den bräcka miljön gör att diversiteten – och 
därmed även resiliensen - redan från början är mycket låg. Östersjöns ekosystem 
är därför extra känsliga och med den stora påverkan vi människor redan medför 
(inklusive följdeffekter som introduktion av invasiva arter, förändrade flödesregimer 
eller höjda vattentemperaturer pga klimatförändringar) är systemen redan mycket 
kraftigt störda.

Möjligheterna till biologisk mångfald ökar förstås med en mångfald av olika miljö-
er. Vattenmiljöerna i städer är ofta ganska ensartade, då vikar och grundområden 
muddras eller fylls ut, stränder stensätts, vegetation avlägsnas etc. Precis som t.ex. 
skogsbryn, diken och odlingsrösen är artrika platser på land så är hårdbottnar (se 
vidare nedan) och steniga rev med håligheter och gömställen, tillskott som skapar 
betydligt större variation i bottenmiljön, och därmed särskilt värdefulla för diversi-
teten – särskilt så i annars ensartade miljöer.
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Figuren som brukar kallas den ”lata åttan” är en koncep-
tuell modell som hjälper oss att förstå hur ekosystem ut-
vecklas över tiden. Den består av fyra faser där systemet 
rör sig mellan tillväxt (exploitation), minskad förändring i 
den så kallade k-fasen (conservation), återjustering och 
kollaps (release) och förnyelse och omorganisation (re-
organisation). Den adaptiva cykeln illustrerar hur system 
omorganiseras efter kollaps till antingen liknande eller 
andra strukturer och processer, önskvärde eller icke-önsk-
värda för oss människor. System med mångfald är gene-
rellt mer resilienta än system utan mångfald då en diversi-
tet av t.ex. djur  och växter i ett ekosystem utgör en form av 
”försäkring” där vissa delar i systemet kan kompensera för 
förlusten av andra. Figur hämtad från boken ”Principles 
of Social Ecological Urbanism” (Barthel, S., Colding, J., 
Erixon, H., Ernstson, H., Grahn, S., Kärsten, C., Marcus, 
L., & Torsvall, J. (2013).  
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02.

SÖTT OCH SALT, MJUKT OCH HÅRT
Eftersom tre av reven ligger i Mälaren och två i Östersjön är det viktigt att 
förstå de ekologiska skillnaderna mellan limniska system (sjöar) och ma-
rina (hav) eftersom såväl artsammansättning samt andra förhållanden, 
tex hur vattnet blandar sig och syresätts, skiljer sig åt. När det gäller just 
Östersjön så är detta ett bräckt system och befinner sig på så sätt mitt 
emellan ett typiskt marint system och ett limniskt. När vi dessutom är så 
pass långt in i skärgården som i detta fall och dessutom strax utanför det 
stora sötvattenutflödet från Mälaren blir miljön ännu mer lik en insjömiljö. 
Likafullt har vattnet högre salthalt så fort vi kommer utanför Slussen och 
det finns vissa skillnader som är viktiga att förstå. 

Vissa marina arter som strömming går hela vägen in till Slussen, men 
kommer aldrig att kunna leva på Mälarsidan. Andra viktiga Östersjö-
arter, som blåstång och blåmussla, går också långt in i skärgården. Vi 
är dock osäkra på om de går hela vägen in, men då båda är så kallade 
nyckelarter som har stor betydelse för de ekologiska miljöer som kan ska-
pas är det av viss vikt att känna till just dessa två arters utbredning. Vår 
bedömning är att det kan vara möjligt för dem att etablera sig vid yttre 
delen av Djurgården (tex vid Isbladsviken) men knappast så långt in som 
Skeppsholmen. Flera andra viktiga arter i denna miljö kan överleva både 
i sött och bräckt vatten. Hit hör t.ex. abborre, gös, gädda och storspigg, 
liksom många av karpfiskarna (mört, braxen mfl). 

En annan skillnad där missförstånd kan uppstå rör musslor. De musslor 
som lever i Mälaren lever som regel nedgrävda i mjukbottnar, medan den 
viktigaste musslan i Östersjön, blåmusslan, lever på hårda bottnar. Att 

skapa musselrev eller musselodlingar på rep är därför möjligt i Östersjön, 
men knappast i Mälaren. 

Detta leder oss in på en annan aspekt som är viktig i detta samman-
hang, nämligen hård- respektive mjukbotten. Som regel är hårdbottnar 
en bristvara såväl i sjöar som i de inre delarna av skärgården. Detta är 
en av de viktigaste faktorerna för vilka livsmiljöer (habitat) som finns, så-
väl i Mälaren som i Östersjön, men de tenderar att vara ännu viktigare i 
Östersjön, då flera av de viktigaste arterna, t.ex. blåstång och blåmussla, 
är beroende av just hårdbotten. Men även i Mälaren är hårdbottnar (al-
ternativt större grenar eller sk risvasar) av värde för att skapa skyddande 
gömställen och hålrum för olika arter, men även som plats för lek för t.ex. 
abborrar. 

Utöver salthalts- och bottenförhållanden finns förstås en lång rad andra 
faktorer som grumlighet, syre- och näringstillgång mm som är mycket vik-
tiga och t.ex. styr hur djupt den för både Mälaren och Östersjön så viktiga 
större vegetationen kan växa, men dessa aspekter får lämnas därhän i 
denna rapport.

Slutsatsen är att de variabla livsmiljöer som tillskapas här kan vara sär-
skilt värdefulla, då det ofta är en bristvara, och kanske alldeles särskilt så 
när det gäller stadsnära miljöer. Just tillskottet av variabla hårdbottnar är 
särskilt värdefullt för Östersjön. Miljöerna som skapas ovan vattenytan är 
också av ekologiskt värde, men troligtvis inte lika stort. Men å andra sidan 
är de av större värde för människan, då de är synliga, och kan skapa till-
gänglighet och upplevelser – och därigenom ökad förståelse för ekologi 
och natur - för ett större flertal. På så sätt ökar antalet ekosystemtjänster, 
särskilt de kulturella, när reven har en landdel ovan vattenytan.
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Karta över Stockholms innerstad 1805. Den blå linjen är nuvarande strandlinje. Stockholms möte med vattnet har dramatiskt förändrats över århund-
radena. Naturliga habitat för vattenlevande organismer har ersatts av hårdgjorda kajkanter utan tex lekmiljöer för fisk.
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03. PROCESS & SAMVERKAN

SAMVERKAN ÖVER GRÄNSER
Under projektets gång har en serie workshops genomförts som samlat såväl 
tjänstemän, forskare, konsulter som experter med olika infallsvinklar på frågan. 
Ett av syftena med workshoparna var att identifiera de lämpligaste platserna där 
sprängstensmassorna kunde vara av värde ur olika aspekter. Slutligen valdes fem 
olika platser ut av projektets styrgrupp, var och en med lite olika förutsättningar 
och möjliga typologier. De fem platserna är Rålambshovsparken, Riddarholmen 
och Årsta holmar i Mälaren samt Skeppsholmen och Isbladsviken i Saltsjön/ Öst-
ersjön. Projektets långsiktiga mål är att kunna förverkliga dessa miljöer som nya 
multifunktionella livsmiljöer i staden.

Då det finns en lång rad av potentiella hinder och utmaningar för att bygga struk-
turer i anslutning till Stockholms innerstad är det realistiskt att tro att processen 
fram till förverkligande i vissa fall kan komma att ta tid. Därför är det bra att ha 
flera alternativ, så att åtminstone en eller ett par platser kan gå före – i stor eller liten 
skala – som piloter för övriga. Faller testbäddarna väl ut kan man förstås tänka sig 
att förverkliga alla dessa fem rev, liksom rev på fler platser. Ett av de underlag som 
kan behövas i de processerna är ekologi, vilket är syftet att börja undersöka med 
denna rapport.

WORKSHOP 1, 12 MARS 2021 (DIGITAL)
Den första stora workshopen i ARQ-projektet MASSA Ekosystemtjänster hölls den 
12 mars 2021 som en integrerad del av det Formasfinansierade MASSA-projektet. 
Workshopen skedde i två steg; i ett första moment möttes expertis kring en fråga, 
men utifrån olika perspektiv. I ett andra moment blandades grupperna med ex-
pertis kring olika frågeställningar för att resonera kring möjliga synergier och söka 

samsyn kring vilka utmaningar som framstår som mest tydliga/ brådskande för att 
driva projektet framåt. Workshopen som helhet inkluderade över 50 berörda in-
tressenter, där ett delmoment fokuserade särskilt på en fördjupning av de ekologis-
ka perspektiven i ARQ-projektet MASSA ekosystemtjänster med totalt 7 deltagare 
(systemekolog, marinbiolog, landskapsarkitekt mfl).

WORKSHOP 2, 27 APRIL 2021 (DIGITAL)
En andra workshop hölls den 27 april 2021. Under denna workshop ringade vi in de 
platser som kom upp under den stora MASSA-workshoppen 12 mars, och vilka vi 
såg har störst potential för möjliga prototyper som också är av intresse för Stock-
holms stad. Fortsättningsvis valdes fem centrala platser ut med olika karaktär för 
att studera mötet med vattnet i Stockholm inre arkipelag. Platserna: Rålambshovs-
parken, Årsta holmar, Riddarholmen, Skeppsholmen och Isbladsviken.

Jan Wijkmark och Felicia Sjösten Harlin, White arkitekter sammanställde en ekolo-
gisk kravspecifikation som levererades i juli.

Under hösten 2021 arbetades situationsplaner fram för platserna av Gaia arkitek-
tur. Information från GIS-underlag gällande befintliga vrak, farleder, fastighetsä-
gare, ledningsnät mm integrerades.

WORKSHOP 3, 2 FEBRUARI 2022, GAIA ARKITEKTUR
I början av 2022 samlades arbetsgruppen bestående av ekolog, marinbiolog, in-
genjör och arkitekter för att bearbeta och skissa på platserna som beskrivits i den 
ekologiska kravspecen och som illustrerats av Gaia arkitektur. Synergier och mål-
konflikter diskuterades och platserna utvecklades vidare.
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WORKSHOP 4, 30 MARS 2022, FÄRGFABRIKEN
Ett 20-tal personer samlades för en dags workshop på Färgfabriken. Olika discipliner 
och organisationer var representerade; exploateringskontoret Stockholm stad, Läns-
styrelsen, SGU, Uppsala Universitet, Stockholm konst, ekologer, ingenjörer, arkitek-
ter, konstnärer, hållbarhetsspecialister mfl.

Förmiddagen ägnades primärt åt att använda bland annat de genom MASSA-pro-
jektet förvärvade kunskaperna inom inte minst marinekologi, för att tillföra kunskap 
i ett pågående utvecklingsprojekt i staden dit stenmassor beslutat transporteras; 
Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden. På eftermiddagen presenterades omvänt de fem 
platserna och perspektiv och förslag fick provtryckas av en bredd av närvarande dis-
cipliner.  Ny kunskap genererades och fördjupades för alla platserna och potentialer 
förankrades.

INTERIMA SKISSMÖTEN 2021-2022
ARQ MASSA har löpt parallellt med de två Formasfinansierade projekten MASSA 
Konstnärligt gestaltade livsmiljöer och MASSA Prototyper. På så sätt har dessa pro-
jekt korsbefruktat varandra över tid och de ekologiska aspekterna har bevakats i mö-
tet med juridik, teknik, stadsbyggnad, kulturmiljö, arkitektur och konst. De parallella 
projekten har naturligt skapat en bas för en bred interdisciplinär process och platser-
nas utformning har gradvis fördjupats och förankrats under 1,5 år.

KTH - ARKITEKTUR STUDIO ÅK 4, VT 2021 (DIGITAL)
Frågeställningen i ARQ MASSA ekosystemtjänster var del av en studio på KTH - Arkitektur; 
Studio Urbanism and Landscape, med tema MASSA, i årskurs 4 KTH-A, som löpte under 
våren 2021. En första workshop i ARQ-projektet MASSA ekosystemtjänster hölls t ex med 
syfte att utforska historiska och befintliga värden och typsituationer där land och vatten 
möts samt de nyckelaktörer (mänskliga och icke-mänskliga) som är kopplade till dessa. Fo-
kus låg på att utarbeta och ge feedback på systemsektioner genom platser där land möter 
vatten inom Stockholms kommun. Detta arbete var mycket relevant för ARQ-projektet och 
har integrerats i arbetet.
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03. DEN ITERATIVA DESIGNPROCESSEN FÖR PLATSERNA

Processen att välja ut och utveckla potentialen för varje plats med ett ekologiskt värdeskapande som ingångs-
värde kräver ett agilt förhållningssätt; de ekologiska värdena mäts och viktas kontinuerligt mot andra värden/
discipliner; juridik, ekonomi, teknik, motställda ekologiska risker, stadsbyggnad, kulturmiljö, arkitektur och konst 
med flera. Att kontinuerligt testa nya skisser i större och mindre workshopformat och skissmöten skapar en kon-
tinuerlig utveckling och fördjupning av förslagen. Den interdisciplinär process som pågått under skapar stort 
värde och tidig urskiljning. Samtidigt är samverkan en komplex utmaning i att vikta perspektiv och disciplinära 
kulturskillnader. Nedan följer en kortfattade beskrivning av de steg som utförts under processen. Stegen i sig är 
inte linjära utan återkommande och iterativa efter behov.

1. ERFARENHETSBASERAD OCH INTUITV URVAL

Olika platser har identifierats via projektets medlem-
mar utifrån erfarenheter från olika perspektiv. Dess 
har sedan återkommande studerats och utvärderats 
via kartor och samtal.  

2. UTVÄRDERING EKOLOGISK POTENTIAL

De fem utvalda platserna har utvärderats ur ekolo-
giska och kulturell potential av projektets systemeko-
loger. Ekosystemtjänstbegreppet har använts som 
verktyg för kartläggning.

3. GIS - DOKUMENTERADE FÖRUTSÄTTNINGAR

GIS-kartor har tagits fram för varje plats för att utvär-
dera  vidare potentiella hinder eller utmaningar som 
platsförslagen behöver hantera.

Studier i historiskt kontext och andra stadsbyggnads-
begrepp kompletterar.
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4. REFERENSER OCH OMVÄRLDSBEVAKNING

En större omvärldsbevakning kring utvecklingsprojekt 
i vatten har tagits fram. Kartläggning av erfarenheter 
om vari potentialen kan väntas ligga för projektets oli-
ka platser, samt ytterligare möjligheter/risker utifrån 
olika aspekter, kartlades.

5. STRESSTEST OCH FÖRANKRING

Förslagen har presenterats som case för en bredd av 
discipliner, organisationer och myndigheter. Att få 
platserna belysta ur många perspektiv runt ett bord 
skapar stort värde i nya insikter för platsernas vida-
re utveckling samtidigt som en förankring sker. Sam-
mankomsterna syftar också till att väcka de allmän-
na frågor  och att få perspektiv i samhällssektorn att 
mötas.

6. TEKNISK GENOMFÖRBARHET

Teknisk expertis har verifierat ge-
nomförbarheten ur lämplighet, ef-
fektivitet ur materialsynpunkt och 
ekonomi.

7. UTVECKLADE SKISSER

Fysiska skissmöten mellan övriga 
aktiviteter omsätter nya erfaren-
heter och insikter kontinuerligt.
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04. FEM PROTOTYPPLATSER

Vid valet av de fem platserna har ekologiska aspekter varit en av de viktigaste para-
metrarna, tillsammans med t.ex. läge, tillgänglighet, bottenförhållanden, potentiella 
konflikter, synergier och genomförbarhet. Här berörs som nämnts ovan i princip en-
dast de ekologiska aspekterna samt potentialen för att skapa ekosystemtjänster.

Även om grundkonceptet på alla platser är desamma – att skapa konstgjorda rev 
på lämpliga platser med hjälp av bergmassor, så har vi försökt att stärka de olika 
platsernas särskilda förutsättningar och på så vis profilera dem åt olika håll för att 
undersöka olika aspekter. 

Detta beskrivs under respektive plats samt även via tillnamnet vi givit dem. Ordning-
en nedan är ingen prioritering, utan de är uppställa ”inifrån och ut”, dvs inifrån Mä-
laren och ut i Saltsjön/ Östersjön:

• 1. Rålambshovsparken

• 2. Årsta holmar

• 3. Riddarholmen

• 4. Skeppsholmen

• 5. Isbladsviken/Djurgården



Isbladsviken

Skeppsholmen

Rålambshov

Årsta holmar

Riddarholmen
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FLYGFOTO ÖVER DAGENS SITUATION



Illustrationen visar upptagningsplatserna för sten från utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka, samt möjliga platser för att skapa rev.

FRÅN STENUPPTAG TILL NYA GESTALTADE LIVSMILJÖER VID VATTEN
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RÅLAMBSHOVSPARKEN
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RÅLAMBSHOVSPARKEN04.

RÅLAMBSHOVSPARKEN – EN PEDAGOGISK REVVANDRING
Det föreslagna revet vid Rålambshovsparken är det mest urbana och tillgängliga 
av alla reven, och rekommenderas att utformas i nära samverkan med både eko-
log och landskapsarkitekt för att bli en ”urban undervattenspark”.

Även om revet också ger ett värdefullt tillskott av livs- och lekmiljöer för flera 
fiskarter (t.ex. abborre och karpfiskar), särskilt i kombination med de risvasar som 
placeras ut regelbundet, så bör tyngdpunkten här vara på tillgänglighet, pedago-
gik och kulturella ekosystemtjänster.

UTFORMNING OCH TYPOLOGI
Revet föreslås utformas som ett lågt, bågformat rev som går utanför Rålambshov-
sparken och svänger upp längs Norr Mälarstrand. Revet kan dyka upp och ner ur 
vattnet på ett par ställen med broar emellan och beläggs med finare material på 
ovansidan så att promenad längs med revet möjliggörs. Utanför och i viss mån 
innanför revet skapas en variabel undervattensmiljö med grund och små rev för 
större variation.

Ett tillskott av stammar, grenar etc är också positivt. För att öka upplevelsen för 
besökarna skulle det vara värdefullt att tillgängliggöra även miljöerna under vat-
ten via olika konstruktioner (se nedan).

POTENTIAL OCH GENOMFÖRBARHET
Platsen (och vissa av åtgärderna) är redan diskuterad som utvecklingsplats i Stock-
holms stad, vilket gör att genomförbarheten är stor på platsen och troligen lättare 
att förverkliga än alla andra rev, möjligen undantaget Riddarholmen. 

Med tanke på det mycket tillgängliga och publika läget är potentialen för att skapa 
kulturella ekosystemtjänster t.ex. via informationsskyltar, sittplatser, kanske vat-

tenkikare etc. stor. Under de workshops som har genomförts under porjektet har 
gruppen diskuterat hur exempelvis strukturer så som en delvis flytande paviljong på 
revet med utställningar och café, eller undervattensstrukturer så som ett glasgolv 
eller en tunnel kan skapa värde på platsen. 

Det tillgängliga vattenområdet här är relativt djupt (tremeterskurvan går ganska 
nära land, därefter finns ett relativt stort område med ett djup mellan 3 och 6 me-
ter). Det innebär att utrymmet för ett rev som går upp över ytan är begränsat (se 
nedan). Däremot finns det inget som förhindrar att revet har flera mindre utlöpare, 
rösen mm under vattnet, framför allt utåt i 3-6-meterszonen. Det möjliga området 
utan att komma i konflikt med andra intressen som båtverksamhet, kablar mm är 
också begränsat vilket gör att revet behöver bli relativt litet jämfört med till exempel 
Årsta holmar respektive Isbladsviken. En uppskattad maximal längd blir härmed 
som allra mest 200 meter, varav ca 100 meter följer Rålambshovsparken och 100 
meter böjer upp längs Norr Mälarstrand. Ytan innanför revet bedöms bli c:a 300 
kvadratmeter (en c:a 15 meter bred zon).

1. RÅLAMBSHOVSPARKEN
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Kungsholmen 1751. Kartan är kompletterad med ett urval av malmgårdar som uppför-
des på Kungsholmen under 1600- och 1700-talen. Kartan är beskuren.

Stockholms innerstad 1642. Kartan är kompletterad med namn på nutida stadsdels-
områden. Kartan är beskuren.
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Rålambshovsparken från Smedsuddsvägen

Dagvattenhantering i Rålambshovsparken.Rålambshovsparken. Västerbron i bakgrunden.

Rålambshovsparken mot Norr Mälarstrand
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EKOLOGI OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER
Platsen har ekologisk potential. Många av de ekologiska vinsterna uppkommer dock re-
dan vid relativt små ekonomiska insatser. Utöver själva revet och den variabla bottenmiljön 
skapas även ekologiska värden i det skyddade grundvatten som blir ett tillskott i form av en 
lek- och uppväxtmiljö. Det är dock betydligt mindre jämfört med till exempel Årsta holmar 
och Isbladsviken. Den storleksmässiga variation som uppstår i håligheterna mellan stenarna 
ger också goda livsmiljöer för olika vattenlevande arter, till exempel signalkräftor. Även ovan 
vattnet skapas förutsättning för visst växt- och djurliv, även om den potentialen är begrän-
sad.

För att värdena ska bestå behövs viss skötsel, t.ex. i form av underhåll av stigar, broar och 
anordningar, samt regelbunden tillförsel av risvasar. Ju mer ambitiös miljö och verksamhet 
ovan vattnet desto mer skötselkrav. Dessutom krävs en budget för information på platsen. 
Den självklara ”ägaren” här är Stockholms stad.

Illustrationen visar exempel på möjliga ekosystemtjänster nu och i framtiden. Förhoppningen är att vi i framtiden kan 
skapa fler ekosystemtjänster med hjälp av naturbaserade lösningar i samspel med ekosystemen.  

EKOSYSTEMTJÄNST POTENTIAL
Kulturellt: kunskap och inspiration Stor. Det stora besöksantalet samt att det är utpekat ger 

mycket potential

Kulturellt: social interaktion Mycket stor. Rålambshovsparken är ett mycket välbesökt be-
söksmål för stockholmarna och en stig längs med revet bidrar 
till ytterligare möten

Producerande: matförsörjning Relativt stor. Ökad fiskproduktion, men även rikligt med miljö-
er för t.ex. signalkräftor

Stödjande: livsmiljöer Relativt stor. Potentiell lekmiljö för flera olika fiskarter. Variabel 
miljö för ökad mångfald av arter såväl ovan som under land. 
Möjlig miljö för musslor och blåstång. Potentiell lek- och livs-
miljö för flera arter.

Kulturellt: fysisk hälsa Viss. Ger skäl att besöka Rålambshovsparken samt att ta pro-
menader, fiska eller bada/dyka



36.

Signalkräftan gynnas av de nya stenrevsmiljöerna

Tack vare att stenrevet går upp ovanför ytan skapas miljöer för bl.a. sjöfåglar. 

Risvasar av t.ex förbrukade julgranar som sänks ned i kluster kan bli nya bra lekmiljöer 
för t ex abborre. Kan göras på valfri plats.

Träbroar - upptäcka vattnet, rekreation
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RÅLAMBSHOV
SAMSPEL MELLAN MÄNNISKA OCH DJUR I STADEN
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39.

ÅRSTA HOLMAR – SKYDDAD LEKMILJÖ I UNIK URBAN 
NATUR
Årsta holmar är en unik plats för Stockholm med sin förhållandevis otillgängliga 
och orörda karaktär, trots den direkta närheten till storstaden. Detta beror till stor 
del på att ingen öppen gångförbindelse finns till öarna. Det gör också att området 
blir synnerligen värdefullt som lek- och uppväxtmiljö för fiskar, om än påverkat både 
av t.ex. svall och båttrafik. Kan denna potential ökas ytterligare är mycket vunnet. 
Den största potentialen finns i den östvända viken, som i sin inre del har ganska 
goda förutsättningar för lek och där det utanför finns ett stort grundområde. Även 
den nordvända viken, intill järnvägsbroarna är intressant, men har inte närmare 
studerats i denna rapport.

UTFORMNING OCH TYPOLOGI
Då området är grunt skulle det vara relativt enkelt att bygga upp en revstruktur 
som skulle bidra både till minskad erosion och förbättrade habitat. Grundområdet 
öster om holmarna bedöms ha den klart största potentialen att bli en bra lekvik som 
täcker ett ganska stort område. Eftersom området som är grunt här är betydligt 
större än t.ex. Rålambshov kan ett ganska stort, u-format, c:a 300 meter långt rev 
byggas upp i en vid båge åt öster, som både skyddar miljön innanför från erosion 
från båttrafiken och samtidigt skapar en halvt avskild, skyddad lek- och livsmiljö för 
många fiskarter, däribland gädda, gös, abborre och karpfiskar. Värdet förstärks 
ytterligare av att kombineras med de nyligen utplacerade risvasarna. Dessutom 
gynnas t.ex. signalkräftan, som får många nya livsmiljöer i stenreven. Ytan innanför 
revet kan bli stor, c:a 3 ha (30 000 kvadratmeter).

Även miljön ovan vattnet kan bli värdefull här. Genom en varierad utformning av 
revet i höjd, bredd och material, med mindre, fristående ”kobbar” skapas värdeful-
la miljöer för t.ex. fåglar. Nästan avskilda ”mader” för bästa förutsättning för fisklek 
kan skapas på ett par lämpliga platser. Stenmassorna kan även användas för att 
bygga upp en eller ett par avskilda dammar i anslutning till Årsta holmar som sak-
nar tillträde för fisk och på så sätt kan bli leklokal för groddjur.

För att ändå upprätthålla en tillräcklig vattenomsättning bör två till tre öppningar 
finnas, i olika väderstreck. Revet föreslås göras möjligt att gå på för skötsel, forsk-
ning och eventuellt besök under delar av året, förslagsvis genom utfyllnad av finare 
material på toppen, som binds upp med växtlighet, alternativt byggandet av en 
bryggkonstruktion ovanpå revet, som med broar eller spänger ansluter till Årsta 
holmar. Det är dock en stark rekommendation att revet inte görs allmänt tillgäng-
ligt, i vart fall inte under vår och försommar, för att skydda såväl fågelliv som fisk 
från störning och t.ex. tjuvfiske. Dessutom bör fiskeförbud råda hela eller stora de-
lar av året. Även potentiella rovdjur som räv eller katter bör hållas borta från revet 
under fåglarnas häckningsperiod.

Vill man ytterligare förstärka Årsta holmar som fisk- och fågellokal finns ytterliga-
re några tänkbara åtgärder att göra, varav flera togs upp på de workshops som 
genomfördes 2021. Det innefattar t.ex. att förbjuda båttrafik norr om holmarna 
(t.ex. med hjälp av en flytande barriär rakt över norra sundet) och istället öppna 
upp för en ränna för småbåtstrafik direkt söder om holmarna, mellan farleden för 
yrkestrafik och holmarna, liksom att förbjuda fiske eller landstigning på öarna i sin 
helhet under vår och försommar. Vill man höja värdet för kulturella ekosystemtjäns-
ter kan man tänka sig t.ex. att uppföra ett fågeltorn på Södermalmssidan och/ eller 
Årstasidan. 

ÅRSTA HOLMAR04.
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04.

Årsta holmar från Södermalm. Gamla Årstabron skymtar till höger i bild. Den syd-
ostvända viken börjar där segelbåten ligger och fortsätter till höger från båten. Med ett 
rev skulle vassen vid strandkanten få bättre livsbetingelser och skapa habitat för tex fisk.

POTENTIAL OCH GENOMFÖRBARHET
Konflikterna med andra aktiviteter som båtliv, intillboende, bad eller annan verksam-
het bör kunna avgränsas just i den östvända viken, lite lättare här än på flera andra 
ställen (särskilt innanför det stora revet). Det gör att undervattensrev som går strax 
under ytan kan tillåtas här i högre grad än på andra ställen. 

Däremot finns en potentiell utmaning vad gäller arkeologi, då området enligt GIS-kar-
tor kan hysa flera vrak. Därför kommer en arkeologisk undersökning att behövas. Ett 
potentiellt problem som uppdagats i en ny undersökning är att halten av fluorerande 
ämnen i fisk från just Årstaviken (liksom några andra sjöar i Stockholmsområdet), 
visat på halter som gör den olämplig för mänsklig konsumtion (Oliver Karlöf, muntl).
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04.

Lekmiljöer under träden

Årsta gård mellan broarnaÅrstabroarna från nordväst

Södermalm och Årsta holmar från väster
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ARQ MASSA  I  ÅRSTA HOLMAR

EKOLOGI OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER
Den ekologiska potentialen är mycket stor här, både för att förbättra befintliga och skapa nya 
bra lek- och uppväxtmiljöer, men även att med en medveten skötsel kunna se till att värdena 
består (t.ex. att lekmiljöerna hålls tillgängliga för fisk, att död ved/risvasar el. motsvarande 
tillförs kontinuerligt). Det vore även intressant med ett projekt med provfiske av lekfisk/yngel 
fiskmärkningsprojekt, filmning etc. Utöver Stockholms stad kan Sportfiskarna, Naturskydds-
föreningen, Stockholms universitet, Voice of the Ocean och SLU Sötvattenslaboratoriet vara 
intressanta parter för uppföljning. De stödjande ekosystemtjänsterna är särskilt värdefulla 
här. De kulturella tjänsterna minskar av öarnas relativa otillgänglighet (vilket också har för-

delar), men kan ökas t.ex. genom ett eller ett par fågeltorn. Fördelen med lokaliseringen av 
ett torn här är att konflikten med intillboende bedöms relativt liten, nackdelen är förstås att 
det inte blir så tillgängligt, särskilt inte i kombination med landstigningsförbud under delar av 
året.  med landstigningsförbud under delar av året. En annan möjlighet är ett fågeltorn på 
fastlandssidan, exempelvis på den södra sidan. Eventuellt kan man tänka sig ett samutnytt-
jande av parkering för besökare med Årsta Gårds Båtsällskap alternativt Årstadals båtklubb.

Illustrationen visar exempel på möjliga ekosystemtjänster nu och i framtiden. Förhoppningen är att vi i framtiden kan 
skapa fler ekosystemtjänster med hjälp av naturbaserade lösningar i samspel med ekosystemen.  

EKOSYSTEMTJÄNST POTENTIAL
Reglerande: erosionsskydd Stor. Barriär skyddar strandmiljön från erosion 

Producerande: matförsörjning Relativt stor potentiell ökning av fiskproduktion, men även rik-
ligt med miljöer för t.ex. signalkräftor. Värdet sjunker dock av 
oro för miljögifter, t.ex. fluorerade ämnen.

Stödjande: livsmiljöer Relativt stor. Potentiell lekmiljö för flera olika fiskarter. Variabel 
miljö för ökad mångfald av arter såväl ovan som under land. 
Möjlig miljö för musslor och blåstång. Potentiell lek- och livs-
miljö för flera arter.

Kulturellt: fysisk hälsa Viss. Bättre fiske och kräftfiske i ett större omland bidrar till 
ökat sportfiske.

Kulturellt: kunskap och inspiration Viss potential, som kan höjas t.ex. med ett fågeltorn



Spänger. Avstängda under häckningsperioden

Nya groddammar. Behöver ligga skyddade från fisk, öppet med stor solinstrålning 
stora delar av året

Tack vare att stenrevet går upp ovanför ytan skapas miljöer för bl.a. sjöfåglar. 

Vassruggarna, som är lekplats för fisk, kan växa till tack vare det nya skyddade läget. 
Sker spontant när svall minskar.

44.
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ÅRSTA HOLMAR 
ETT LIVSKRAFTIGT DJURLIV PÅ RESPEKTFULLT AVSTÅND MITT I STADEN
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04. RIDDARHOLMEN

RIDDARHOLMEN – 
TÅGTUNNEL BLIR KRÄFT- OCH ABBORREV UNDER VATTNET
Under Riddarfjärdens yttre del, mellan Söder Mälarstrand och Riddarholmen, 
finns en betongkonstruktion (”kassun”) innehållande en tågtunnel. Eventuellt 
ligger redan ett tunt skikt av sprängsten ovanpå, men konstruktionens eko-
logiska värde skulle kunna förbättras ytterligare genom att tillföra ytterligare 
sprängsten, gärna i kombination med risvasar eller dylikt och på så sätt skapa 
en bra lek- och livsmiljö för t.ex. abborre och signalkräftor, som i sin tur förbätt-
rar fisket i området.

UTFORMNING OCH TYPOLOGI
Sprängsten placeras ovanpå kassunen i hela dess sträckning. Revet anläggs 
helt under vattnet, på tillräckligt djup för att inte utgöra hinder för sjöfart eller 
påverka vattenflödet ut ur Mälaren. Arbetet utförs i samråd med Region (av-
seende tågtunneln) och med myndigheter som säkerställer flödesfrågor (MSB, 
Länsstyrelse mm)

POTENTIAL OCH GENOMFÖRBARHET
Rent tekniskt och tillståndsmässigt kan detta vara det enklaste revet att genom-
föra, då det med god marginal ligger under vattnet och därmed automatiskt 
får mindre påverkan på omgivningen. Även den långsiktiga förvaltningen är 
enkel här, med endast periodisk tillförsel av risvasar som enda föreslagna åt-
gärd.

Sannolikt har omfattande arkeologiska undersökningar genomförts i samband 
med anläggandet av tågtunneln, så länge man inte sprider ut revet alltför 
mycket bör därför även denna fråga vara kontrollerad. En fråga som eventuellt 
kan ställa till det (men som det sannolikt också finns ett stort antal undersök-
ningar runt) röres flödet ut ur Mälaren, som är en mycket viktig faktor för att 
undvika framtida översvämningar. Om detta är ett reellt problem vet vi ej, men 
det behöver undersökas.

Befintlig kassun kläs in med gabioner med sten från tunnelbanan
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04.

Midsommarfirande 1960. Bad på Riddarholmen ca 1830

Skridskoåkande vid Riddarholmen. Stockholms stadsmuseum



Riddarholmen från Munkbrohamnen
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Stadshuset och Riddarholmen från Söder Mälarstrand

Stadshuset och Riddarholmen från Mariaberget i sydväst

Riddarholmen och gråmunkarnas kloster som det såg ut på 1520-talet. Detalj från Blodbadstavlan.
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ARQ MASSA  I  RIDDARHOLMEN

EKOLOGI OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER
Att omgestalta befintlig kassun till ett rev har potential för ett enkelt genomförande. Den 
anlagda terrasserade parken har potential att både tillhandahålla ekologiska värden såsom 
errosionsskydd och dagvattenhantering för avrinning från holmen samt tillskapa en ny upp-
levelsemiljö för människor. Parkens gestaltning har potential att åter relatera till en del av 
Riddarholmens tidigare Gråmunkekloster (1270-1527). Riddarholmen har tidigare benämnts 
både Kidaskär och Gråmunkeholmen.

Illustrationen visar exempel på möjliga ekosystemtjänster nu och i framtiden. Förhoppningen är att vi i framtiden kan 
skapa fler ekosystemtjänster med hjälp av naturbaserade lösningar i samspel med ekosystemen.  

EKOSYSTEMTJÄNST POTENTIAL
Stödjande: livsmiljöer Relativt stor. Potentiell lekmiljö för olika fiskarter, fr.a. abbor-

re. Bra lek- och livsmiljö även för ett antal andra arter, ex. sig-
nalkräftor.

Reglerande: erosionskontroll Hög. Den terrasserade parken motverkar erosion. 

Reglerande: reninng och reglering av vatten Hög. Dagvattenavrinning på den hårdgjorda Riddarhoomen 
kan ledas via den anlagda parken

Kulturellt: social interaktion Hög! Ny par och scen blir uppskattad mötesplats och upple-
velsemiljö för Stockholmarna och dess besökare.

Producerande: matförsörjning Viss. Ökad fiskproduktion, av fr.a. abborre och signalkräftor. 



Tack vare att stenrevet går upp ovanför ytan skapas miljöer för bl.a. sjöfåglar. 

Signalkräftan gynnas av de nya stenrevsmiljöerna

Risvasar av t.ex förbrukade julgranar som sänks ned i kluster kan bli nya bra lekmiljöer 
för t ex abborre. Kan göras på valfri plats.

52.



RIDDARHOLMEN 
ETT FÖRLORAT KULTUR- OCH NATURARV ÅTERUPPSTÅR I NY PARK OCH REV
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SKEPPSHOLMEN04.

EN NY STRAND FÖR EKOLOGI, KONST OCH KULTURARV
Söder om Skeppsholmen och ut emot Kastellholmen finns ett grundparti som inte 
utnyttjas särskilt mycket idag. Närmare 100 meter från ”buktens” inre del är vatt-
net fortfarande grunt (c:a 1-2 meter djupt). Strax där utanför faller bottendjupet. 
Bottenförhållandena är okända, men det kan tänkas finnas betydande mängder 

marinarkeologi att ta hänsyn till. Detta behöver utredas ytterligare.

UTFORMNING OCH TYPOLOGI
Ett långsmalt rev på 200-250 meter föreslås anläggas i grundområdet söder om 
Skeppsholmen, i en mjuk båge, parallellt och strax innanför tremetersdjupkurvan. 
Revet skyddar bukten mot svall och skapar samtidigt bättre livsmiljö för olika ar-
ter. Revet föreslås gå upp strax ovanför vattenytan och kan eventuellt förses med 
en brygga och en träspång längs insidan av revet för att göra det tillgängligt för 
människor. Tillgängligheten beror på ett antal olika effekter där negativa (t.ex. 
störning, underhållskrav) och positiva, (t.ex. upplevelse, fiske eller säkerhet) får vä-
gas mot varann. För att öka värdet kan ytterligare, fristående ”kobbar” anläggas 
på valda platser.

Total yta innanför revet är c:a 2 ha (20 000 kvadratmeter)

POTENTIAL OCH GENOMFÖRBARHET 
Potential att skapa nya miljöer som är av värde för framför allt fisk och annat djurliv 
under vatten. En fördel med lokaliseringen är närheten till evakueringstunneln där 
stenmassor från tunnelbanebygget tas upp) på Blasieholmen, vilket gör transport-
frågan enkel. Förslagsvis kan det skapas en sandstrand på den skyddade yta som 
uppstår innanför revet (se fotomontage s71). En sådan skulle bli ett mycket popu-
lärt tillskott i Stockholms innerstad.

Denna typ av enkelt rev utan överbyggnad skulle kunna appliceras på ett flertal 
platser intill farleder i skärgården som också är utsatta för erosion på grund av 
svall. Revet behöver sannolikt tåla betydande svall från färjor och båtar. Då revet 
inte ska bära några känsliga konstruktioner är problemet mindre. 

Då området är grunt idag bedöms påverkan på båtlivet vara begränsat. En utma-
ning är att man kan misstänka betydande förekomst av marinarkeologiska före-

mål, vilket kräver undersökningar.

Själva revet och de andra stenstrukturerna kommer inte att kräva särskilt mycket 
skötsel. Däremot kommer förstås en badplats kräva en hel del initialt anläggnings-
arbete, avlägsnande av delar av stenkajen, tillförsel av sand etc. samt därefter lö-
pande skötsel och underhåll från stadens sida.En utmaning

är att man kan misstänka betydande förekomst av marinarkeologiska föremål,

vilket kräver undersökningar.

Själva revet och de andra stenstrukturerna kommer inte att kräva särskilt mycket

skötsel. Däremot skulle en eventuell badplats kräva en hel del initialt anläggningsarbete,

tillförsel av sand etc. samt löpande skötsel och underhåll från stadens sida.
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Heinrich Neuhaus’ litografi från 1870



Skeppsholmens södra kaj från Kastellholmsbron



Lekmiljö Skeppsholmens södra kaj öer under träden

Skeppsholmens södra sida från västerSkeppsholmens södra kaj från sydväst

Befintligt sandgrund vid södra kajen58.

04.
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ARQ MASSA  I  SKEPPSHOLMEN

EKOLOGI OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER
Platsen har ekologisk potential att skapa nya miljöer som är av värde för fr.a. fisk och annat 
djurliv under vatten, även om potentialen inte bedöms vara lika hög som för t.ex. Årsta hol-
mar eller Isbladsviken. Däremot är potentialen för kulturella ekosystemtjänster synnerligen 
hög, om en sandstrand anläggs. Även erosionsskyddet som skapas kan vara av värde för 
kajerna på Skeppsholmens södra sida.

Illustrationen visar exempel på möjliga ekosystemtjänster nu och i framtiden. Förhoppningen är att vi i framtiden kan 
skapa fler ekosystemtjänster med hjälp av naturbaserade lösningar i samspel med ekosystemen.  

EKOSYSTEMTJÄNST POTENTIAL
Reglerande: erosionskontroll Hög. Barriär skyddar strandmiljön från erosion 

Kulturellt: social interaktion Hög! Ny badplats blir uppskattad mötesplats

Stödjande: ekologiskt samspel Måttlig. Potentiell miljö för musslor och blåstång

Stödjande: livsmiljöer Måttlig. Möjligen kan typiska Östersjö-arter som musslor och 
blåstång etablera sig även om det är tveksamt om det kan leva 
så långt in i det kraftigt utsötade vattnet. Potentiell lek- och 
livsmiljö för flera arter.

Kulturellt: fysisk hälsa Viss. Ny badplats kan skapas

Producerande: matförsörjning Viss. Något ökad fiskproduktion



Ev. möjligt med musselbankar och blåstång på revet (förutsatt 
att salthalten är tillräcklig)

Ev ny sandstrand

Tack vare att stenrevet går upp ovanför ytan skapas miljöer för 
bl.a. sjöfåglar. 
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63.

04. ISBLADSVIKEN

EKOLOGI, KULTUR OCH PEDAGOGIK I SAMVERKAN
Längs Djurgårdens östra strand, mellan Blockhusudden och Djurgårdsbrunnska-
nalens utlopp, finns en bukt med grunt vatten, Isbladsviken. Här finns stor potential 
att skapa en värdefull och variabel lek- och livsmiljö för fisk och samtidigt en vär-
defull miljö för såväl fågel som landlevande djur, liksom för besökande människor. 
Detta är den enda plats med tillräckligt stor exponering mot Östersjöfjärdar för att 
ha en rimlig potential för etablering av viktiga Östersjö-nyckelarter som blåstång, 
bandtång och blåmussla.

UTFORMNING OCH TYPOLOGI
Grundområdet vid Isbladsviken är den största av de aktuella områdena, omfattan-
de en yta på c:a 6 ha (400*150 meter). Här kan ett yttre, svagt S-format rev an-
läggas mellan trakten kring Djurgårdsbrunnskanalens mynning (Parkudden) och 
Blockhusudden, strax innanför 3-meterskurvan. Revet tillgängliggörs med hjälp 
av gångbroar samt täcks med finare jordarter för att möjliggöra vegetation, sti-
gar mm. Innanför revet kan en variabel, mångformig miljö med grynnor, revlar och 
mer skyddade flader skapas. På utsidan av revet kan utlöpare på botten, vidare ut 
mot Fjäderholmarna, förstärka de ekologiska kvaliteterna och spridningsvägarna, 
liksom livsmiljöer för t.ex. blåmusslor (syretillgången i djupvattnet kan vara ett po-
tentiellt hinder).

POTENTIAL OCH GENOMFÖRBARHET
Detta case skulle ha en mycket stor pedagogisk potential och kunna vara första 
steget i en större, pedagogisk sekvens som ännu är på idéstadiet men har en stor 
framtida potential gällande utvecklingen av olika habitat längs en vandring på 
Djurgården, som en blå/grön destination med över 10 miljoner besökare/ år. Med 
utgångspunkt från Skansen/Baltic Sea science center kan en vandring runt ön med 
Isbladsviken som höjdpunkt skapas, som både stockholmare och besökare skulle 
kunna ta del av. Det finns flera starka aktörsnätverk som kan aktiveras och däri-
genom betydande medel att generera. Preliminära kontakter har tagits med bl.a. 
Stockholms Marina Forskningscenter, Stockholms Universitet, som är mycket po-
sitiva till idéerna. Projektet har varit i kontakt med Stockholms Marina Forsknings-
center, som är knutet till Stockholms Universitet och till Baltic Sea science centers 
kunskapsråd, som ställer sig mycket positiva till dessa idéer. 

Till platsen vid Isbladsviken kan såväl forskning som fritidsaktiviteter knytas. Kanot- 
och dykaktiviteter kan utgå från platsen, information kan placeras, t om ett na-
turum/paviljong skulle kunna anläggas. Vill man höja ambitionen ytterligare kan 
anläggandet av ett naturbad på utsidan av revet övervägas.

Fiskande fåglar, både häger från den närliggande, stora kolonin i Isbladskärret, 
samt fiskande skarv, kan påverka fiskbeståndet negativt. Problemet kan dock åt-
gärdas med en aktiv förvaltning. Även marinarkeologi är sannolikt en betydelsefull 
aspekt att ta hänsyn till, varför en arkeologisk undersökning krävs.
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Blockhusudden 1917-23
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04.

Blockhusudden sett från båt

Svall från de omgivande farlederna har begränsat vassens utbredning i Isbladsviken Befintliga naturstränder längs Djurgården
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EKOLOGI OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER
Tillsammans med Årsta holmar bedöms denna plats ha störst ekologisk potential, 
och tillsammans med Rålambshovsparken bedöms den ha störst pedagogisk poten-
tial. Även erosionsskyddet som revet utgör är av högt värde. Storleken innanför re-
vet gör dels att det går att skapa många olika ”mikro-habitat”, vilket gör värdet ännu 

högre. En bra inspirationsbild som har tagits fram i ett av studentarbetena har lagts 
in i vår illustration, även om vår föreslagna tyngdpunkt ligger mer åt vattenmiljöer  
än landmiljöer

Illustrationen visar exempel på möjliga ekosystemtjänster nu och i framtiden. Förhoppningen är att vi i framtiden kan 
skapa fler ekosystemtjänster med hjälp av naturbaserade lösningar i samspel med ekosystemen.  

EKOSYSTEMTJÄNST POTENTIAL
Reglerande: erosionsskydd Stor. Barriär skyddar strandmiljön från erosion från den myck-

et omfattande båttrafiken och kan möjliggöra återskapandet 
av grundvattensmiljöer som sedan länge gått förlorade.

Stödjande: livsmiljöer Hög. Potentiell livsmiljö för musslor och blåstång lekmiljö för 
flera olika fiskarter. Variabel miljö för ökad mångfald av arter 
såväl ovan som under land. Möjlig miljö för musslor och blå-
stång. Potentiell lek- och livsmiljö för flera arter.

Kulturellt: kunskap och inspiration Stor. Potential för samverkan med Baltic Sea sci-
ence center, Skansen, Djurgårdens intressenter  
mfl aktörer.

Kulturellt: social interaktion Stor. En kombinerad effekt av pedagigik och Djurgården som 
destination.

Kulturellt: fysisk hälsa Stor. Promenader, bad, dykning, kajak och annan vattenak-
tivitet.

Producerande: matförsörjning Måttlig. Ökad fiskproduktion
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ISBLADSVIKEN

Möjliga etapper för utveckling av större rev och våtmark 
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Principsektioner över möjlig revstruktur. Olika lutningar behöver appliceras på revet för att förhindra skred. Detta påverkar 
revets bas och därmed mängden material som behövs för uppbyggnaden. Övre revet på 1,4 m djup. Nedre revet på 3 m 
djup. Delen ovan medelvattenstånd är inte måttsatt i denna principsektion.
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05. SLUTORD

Större, tätare städer, i kombination med miljö- och klimatkrisen, kräver ett föränd-
rat synsätt på stadsplanering. Från en tidigare syn på staden som ett relativt av-
gränsat territorium, kontrasterat ”naturen”, ser vi idag ett växande behov av att 
utveckla stadsbyggnadsstrategier som kan integrera naturbaserade lösningar och 
stödja sektorsövergripande metoder. Under det senaste årtiondet har denna väx-
ande insikt kring betydelsen av ett holistiskt angreppssätt inom planering där olika 
kunskapsområden kan överlappa och korsbefrukta varandra gjort sig synlig bland 
annat genom ökade krav på interdisciplinära samarbeten i stadsbyggnadstäv-
lingar och offentliga uppdrag och uppmuntran till tvärvetenskapliga samarbeten 
i forskningsprojekt. Att på djupet integrera olika discipliner och kunskapsområden 
har dock inte alltid visat sig vara så enkelt. Trots att ett interdisciplinärt angrepps-
sätt ofta eftersträvas så fortsätter många av de strukturer som styr beslut och roller 
inom planering att vara inlåsta i silos och separata sektorer. 

Ett sådant disciplinärt glapp som har utpekats som en särskilt svår utmaning är 
det mellan urban design och ekologi. Delvis kan detta tillskrivas det faktum att dis-
ciplinerna är sprungna ur vitt skilda epistemologiska traditioner; ekologi, å ena si-
dan, med sin bakgrund främst i en naturvetenskaplig kunskapstradition med fokus 

på instrumentalitet och mätbarhet och urban design, å andra sidan, med en mer 
eklektisk bakgrund med rötter såväl i samhälls- och naturvetenskapliga traditio-
ner som estetisk och konstnärlig praxis [3,4, 21, 22]. Ekologiska perspektiv inom 
gängse planering och praktik domineras fortfarande ofta en deskriptiv/preventiv 
tradition där ekologisk kunskap sker antingen i form av inventeringar innan för-
ändringsprocesser sker eller som konsekvensbeskrivningar i efterhand, när många 
strukturer redan är på plats. Sällan tillåts ekologisk kunskap påverka och forma 
urban planering och design på ett mer strategiskt, generativt och framtidsorien-
terat sätt, dvs inte bara bidra med kunskap kring hur det är idag, men också hur 
det skulle det kunna vara. Synen på naturen och stad som motsatser är djupt rotat 
i vårt västerländska tankesätt där ”staden” ofta betraktas som aktiv, framåtriktad 
och artikulerad och ”naturen” som passiv, statisk och i behov av skydd [23].

I MASSA – Ekosystemtjänster har vi strävat efter att utmana denna natur-stad di-
kotomi genom att undersöka vad som händer om ekologisk kunskap och expertis 
får en strategisk, aktiv och skapande roll tidigt i stadsbyggandsprocessen och som 
en del av den kreativa processen. 
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Skeppsholmsstranden 

Strandliv och levande havsmiljö ger positiv klimatpåverkan - 

kulturliv och konstupplevelser för fler (fotomontage, Gaia arkitektur)
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BILDER, ILLUSTRATIONER OCH REFERENSER 06.

BILDER DÄR INGET ANNAT ANGES:

Bild s. 5: Erik Aalto MASSA

Undervattensbild s. 20: Luc Pages

Illustrationsplaner s. 23, 31, 39, 49, 57, 65: Gaia Arkitektur

Historiska kartar och bilder från Stockholmskällan

Referensbilder från Oliver Karlöf samt unsplash.com, pixabay.com och www.pex-
els.com 
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07. PROJEKTTEAM

HANNA ERIXON AALTO

MEDVERKANDE

Hanna är arkitekt och forskare på KTH, (doktorsexamen 2017 från KTH med titel Projecting Urban Natures) och har lång erfa-
renhet av att samordna och genomföra designbaserad och tvärvetenskaplig forskning, med särskilt fokus på hur prototyper och 
scenariometoder kan användas för att involvera en mångfald av olika aktörer i identifieringen och utvecklingen av resilienta fram-
tida strategier och ny urban natur. Genom sin sammanflätade forskning och praktik har samarbeten skett med forskare vid bland 
annat Stockholm Resilience Centre, Beijer Institute of Ecological Economics och African Centre for Cities samt med kontor som Field 
Operations och NOD.

Sigrun Borgen, arkitektur och illustration, Gaia arkitektur

Martin Mehlin, samhällsplanering/utredning/GIS, Gaia arkitektur

ULRIKA STENKULA Ulrika är arkitekt med lång erfarenhet av komplexa stadsbyggnadsprojekt med socialt och ekologiskt fokus i samverkan med flera 
intressenter. Sedan 2012 har Ulrika fördjupat sig i ekosystemtjänster och hur de kan integreras i stadsväven. Först via ett Vinnovafi-
nansierat forskningsprojekt och numera i projekt och genom den nationella föreningen C/O City där Ulrika också sitter i styrelsen. 
Ulrika har ett djupt engagemang i omställningsfrågan och vill bidra till grönskande och levande livsmiljöer.

Marta är arkitekt inom stadsbyggnad och en av initiativtagarna till MASSA-projektet och grundare till Gaia arkitektur. Hennes 
metod är att driva frågor som kan bidra till en omställning eller utmanar koncept som står i vägen för att adressera samtidens ut-
maningar. Hon använder den visualiserade visionen som drivkraft till alternativa möjligheter och synsätt. Utifrån den skapar hon 
en process som stegvis hanterar stadsbyggnadsprojektet och dess många frågeställningar och teser längs vägen. Inte sällan driver 
hon de projekten som saknar beställare och finansiering. Hon har ur detta angreppssätt drivit omvandling av en dagvattenkanal till 
ekologiskt stråk i Hong Kong, medverkat i omdaning av ett kulturhus i Nairobi och platsutveckling i Dalarna med mera.

MARTA BOHLMARK
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JAN WIJKMARK Jan är biolog och systemekolog med 30 års erfarenhet av att applicera ett systemperspektiv på komplexa stadsbyggnadsfrågor. Jan 
är sedan 2008 anställd på White arkitekter där han nu är stf kontorschef på stockholmskontoret. Under 2018-2020 arbetade Jan 
i en statlig utredning under finansdepartementet som samordnar kommunernas arbete kring hållbar stadsutveckling. Jan arbetar 
brett med hållbar samhällsutveckling och har specialkompetens inom ekosystemtjänster och inom vatten- och Östersjöfrågor. Jan 
har också gedigen erfarenhet av praktiskt ekologiarbete där han bl.a. anlagt en större gäddvåtmark i Grödinge, Botkyrka och är 
en erfaren dykare.

Felicia är ekolog på White arkitekter. Felicia är utbildad inom tillämpad miljövetenskap vid ITM och Stockholm Resilience Centre, 
Stockholms Universitet med inriktning på systemekologi, ekotoxikologi och socialekologiska system. Felicia arbetar tillämpat med 
ekosystemtjänster som ett centralt koncept för hållbar stadsutveckling. Felicia arbetade tidigare som ekolog på miljöförvaltningen i Stock-
holms stad med strategiska grönstrukturfrågor, samt specifikt med limniska miljöer med fokus på groddjur och deras livsmiljöer.

FELICIA SJÖSTEN HARLIN

Ania Öst är arkitekt och specialiserad på naturdriven urbanism. Hon arbetar som forskare och lärare på KTH Arkitektskolan och 
är partner på Gaia Arkitektur. Ania har ett tvärvetenskapligt intresse och arbetar med systembaserad design. Hon har utvecklat 
analysmetoder och designstrategier i syfte att gestalta hela livsmiljöer där kultur och natur interagerar på ett hållbart och attraktivt 
sätt. Hon utvecklar också pedagogiska metoder och samarbetsmetoder. Under hela sin yrkeskarriär har Ania arbetat parallellt 
inom akademin och som praktiserande arkitekt. Ania har erfarenhet av regional stads- och landskapsplanering, nybyggnation samt 
renoveringsprojekt.

ANIA ÖST
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OLIVER KARLÖV Oliver är marinekolog och arbetar som fiskerikonsulent på idrottsförvaltningen, Stockholms stad sedan åtta år. Arbetet innefattar 
främst fiske- och biotopvårdsprojekt i skärgården, insjöar och vattendrag samt utsättningar av fisk. I rollen ingår även att förmedla 
information om våra fiskbestånd och att vara behjälpliga vid kompensationsåtgärder samt att påverka fiskerilagstiftningen och 
fisketillsynen. Detta leder till många tvärvetenskapliga och intressanta samarbeten mellan universitet, myndigheter, företag och 
föreningslivet. Oliver har även varit med och skrivit boken ”Upplevelser i Stockholms natur” som gavs ut av Polaris 2018.

06.

SVERKER LOVÉN 

JUHA SALONSAARI

Sverker är biolog och har arbetat som stadens fiskekonsulent i 32 år. Ledstjärnan har varit att skapa ”fler och bättre fiskemöjligheter 
för medborgarna”. Via fiskutsättningar stöds föreningsliv och via biotopvård skapas vandringsvägar och lekbottnar för fisk i vat-
tendrag. Kräftor, havsöring, lax, gädda m.fl arter gynnas på olika sätt för att vurma möjligheten till innehållsrikt friluftsliv med fiske. 
Arbetet sker över hela Stockholms län, främst skärgården. Sverker tog även initiativ till att ordna många groddjursdammar runt om 
i Stockholm som främjar grodleken och en intressant lokal natur. 

Juha har varit enhetschef för vattenmiljöenheten på miljöförvaltningen i Stockholms stad och samordnat arbetet med vattenrelate-
rade miljöfrågor. Han har lett framtagandet av lokala åtgärdsprogram och drivit arbetet med åtgärdsgenomförande i stadens vat-
ten i enlighet med handlingsplanen för god vattenstatus som antogs av kommunfullmäktige 2015 i staden. Juha innehar en filosofie 
magisterexamen i akvatisk ekologi samt en filosofie kandidatexamen i miljökemi från Umeå Universitet Juha Salonsaari (Stockholm 
Stad under projekttiden. Nu Vattenvårdskonsulent inom Ljusnans- Voxnans vattenvårdsförbund)

LUC PAGÉS Luc är anläggningsingenjör vid Trafikkontoret med stor erfarenhet av komplexa planeringsprojekt med betong som specialitet. 
Han har en viktig roll i flera pågående projekt i norra och östra Stockholm och hans mål är alltid att prioritera de mest hållbara och 
kreativa lösningarna – både vad gäller teknik och långsiktiga perspektiv. Luc har även en bakgrund som arkitekt och som fotograf 
inom konst och arkitektur.

Katarina Forslöw är projektledare på Vattenmiljöenheten på miljöförvaltningen, Stockholms stad. Hon har 20 års erfarenhet av 
vattenförvaltning i i kommunal och regional stadsplanering i olika kommuner. Katarina drivs av mötet mellan människa och vatten 
och att miljö- och vattenfrågor utgör en självklar del och kvalitet i stadsutvecklingen. I Stockholm ansvarar Katarina bl a för att ta 
fram åtgärdsprogram för stadens kustvatten. Katarina har en magisterexamen i biologi från Stockholms universitet.

KATARINA FORSLÖW



77.

ARQ MASSA  I  DELTAGARE

Mattias har arbetat som landskapsarkitekt med stadsmiljöer av olika slag i en rad projekt i två decennier. Han finner stor glädje i att 
som del av en projektgrupp hitta bärande idéer och väga samman lösningar på olika utmaningar och tillsammans sammanfoga 
det till fungerande helheter. Mattias har arbetat i en rad stadsutvecklingsområden där nytt har infogats i den befintliga stadsmiljön, 
exempelvis i Finnboda och Nobelberget. grönstrukturfrågor, samt specifikt med limniska miljöer med fokus på groddjur och deras 
livsmiljöer.

MATTIAS GUSTAFSSON

Erik är en aktiv och oberoende forskare med ett brett internationellt nätverk av forskare och organisationer. Erik är aktiv inom Stock-

holm Resilience Centers teman Stewardship and transformative futures och Anthropocene dynamics, och leder även Stockholm 

Resilience Centers stadsforskning och flera icke-akademiska samarbeten. Förutom att handleda studenter (1:a till 3:e nivå) och 

postdoktorer har Erik lett och handlett tvär- och transdisciplinära team, nationellt och internationellt.

ERIK ANDERSSON

Fredrik är avdelningschef för hållbar utveckling inom miljövetenskap och teknik (SEED) vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 
Stockholm. Hans forskning fokuserar på hållbar användning av marina resurser för mat, foder, kemikalier och energi. Från 2013 är 
han projektledare för projektet SEAFARM (seafarm.se), vilket är ett strategiskt svenskt forskningsprojekt för en biobaserad ekonomi.

FREDRIK GRÖNDAHL

REFERENSGRUPP
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