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Sammanfattning  

Detta examensarbete består av en resiliensanalys av ett stadbyggnadsprojekt i området Ulleråker, strax 

söder om Uppsalas stadskärna. Resiliensanalysen kan bidra med perspektiv till planeringen för att säkra 

Uppsalas dricksvattenförsörjning då stadsbyggnadsprojektet, enligt programförslaget, är planerat att 

ligga på känsliga delar av Uppsalas grundvattentäkt och därför riskerar att förorena grundvattnet. 

Området Ulleråker ligger inom zon för vattenskyddsområde. 

Resiliensanalysen har tidigare inte använts i stor utsträckning för planeringkontexten och metoden har 

delvis kritiserats för brister i praktisk användbarhet. Examensarbetet ämnar därför till att fylla hålet 

mellan teori och praktik och därför testa metoden på ett praktiskt planeringsfall (Ulleråker) och om 

möjligt föreslå förbättringar för dess användbarhet. Dessutom ska examensarbetet bidra till den 

praktiska fallstudien för Ulleråker där Sweco och Uppsala kommun får nya perspektiv kring vilka 

aspekter som är relevant att inkludera i planeringen. 

Metoden följer Resilience Alliance praktikerns handbok ”Assessing Resilience in Social-Ecological 

Systems: Workbook for Practitioners”, vilken används för att analysera systemet utifrån handbokens 

fem steg, inkluderat vägledande frågor. Det första steget fokuserade på att definiera systemgränser samt 

identifiera huvudproblem. Det andra steget handlade om systemdynamik i form av den adaptiva cykeln 

och önskvärda eller icke önskvärda systemlägen. Det tredje steget fokuserade på tvärvetenskapliga 

samverkansprocesser mellan andra system på högre och lägre nivåer. Det fjärde steget handlade om 

aktörssamverkan. Slutligen, i det femte steget, sammanfattades analysen och adaptiva lösningar för 

systemet diskuteras vilka kan användas för att bygga ett resilient system.  Analysen av 

stadsbyggnadsprojektet Ulleråker gjordes utifrån tillgängligt underlag från planprocessen samt 

intervjuer av nyckelpersoner, och fokuserade på riskerna för grundvattentäkten och ytvattnet i Fyrisån.  

Slutsatserna från resiliensanalysen är att metoden är svår att använda i en komplex planeringkontext 

utifrån handbokens utformning och fokus på mindre komplexa system. Även om det finns vissa 

begränsningar i analysmetodens praktiska användbarhet finns det faktorer som kan bidra till 

planeringskontexten, t.ex. ett ökat systemtänkande (Ulleråker som system), risktänk kring 

tröskeleffekter (irreversibel förorening av grundvattentäkten) samt längre tidsperspektiv (framtida 

osäkerheter). Modellen ball-in-the-basin med systemlägen är relevant för att förstå ett systems önskade, 

oönskade eller irreversibla förändring liksom den adaptiva cykeln för att systemet ständigt utvecklas. 

Dessutom är en viktig poäng med de tvärvetenskapliga interaktionerna att kunskapen från systemets 

minne bör utnyttjas i större grad. Finns redan kunskapen inom kommunen bör det social-ekologiska 

systemet mycket snabbare kunna återhämta sig och återgå till ett fungerande dricksvattensystem (högre 

systemnivå). Resiliensanalysen har också identifierat och diskuterat strategiska åtgärder, som skulle 

kunna skapa ett mer resilient Ulleråker, bland annat i form av att öka samverkansprocesserna 

(governance) och att initiera förändring.  

Avslutningsvis är de viktigaste slutsatserna kopplade till de tre pelarna: Social-ekologiska system 

(systemtänk), komplexa adaptiva system (risker för tröskeleffekter och att utvecklingen inte alltså sker 

linjärt och förutsägbar utan inkluderar stora osäkerheter) samt utveckling över skalor av tid och rum 

(långa tidsperspektiv, men också olika geografiska skalor). Eftersom det utifrån handbokens utformning 

krävs kunskap kring resiliens från analysören och dessutom mycket tid och resurser som det sällan finns 

gott om i planeringsprocessen bör dessa tre pelare, tillsammans med anpassningsbarhet, 

omställningsbarhet och specifik samt generell resiliens, implementeras i traditionell planering.  

Nyckelord: Resiliensanalys, resiliens, hållbarhet, kommunal planering, Uppsala, stadsbyggnadsprojekt, 

Ulleråker, dricksvattenförsörjning, grundvatten, ytvatten, recipient.  
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Summary 

This master thesis contains of a resilience assessment of an urban development project in the area called 

Ulleråker, a bit south of the center of Uppsala city. The resilience assessment aims to give new 

perspectives for obtaining water security in Uppsala, since the program proposal affects sensitive areas 

of the groundwater aquifer of Uppsala and is posing risks of contaminating the ground water aquifer. 

The area of Ulleråker is highly sensitive and therefore secured by a water protection area. 

The resilience assessment has not earlier been used to a large extent in the urban planning context and 

the method has earlier been criticized for lack of practical usefulness. The thesis aims to fill the gap 

between scientific studies of practical cases. The method is therefore used on a practical case (Ulleråker) 

and propose improvements connected to the usability. The thesis should also contribute to the case, 

Ulleråker, where Sweco and the municipality of Uppsala are given new perspectives of what should be 

important to consider in planning.  

The method is based on the Resilience Alliance’s workbook ”Assessing Resilience in Social-Ecological 

Systems: Workbook for Practitioners”, which is used to analyze the system based in five steps, including 

guiding questions. The first step of the workbook focused on defining the system and limiting the system 

together with identifying main problems. The second step of the assessment focused on the system 

dynamic exploring the adaptive cycle as well as desired and undesired system regimes. The third stage 

focused on interactions between different hierarchical levels of time and scale. The fourth stage focused 

on governance, and on how actors cooperate with decision-making. The last stage focused on 

syntezeising the assessment findings and adaptive solutions for building resilience. The analysis of 

Ulleråker is based on already completed investigations and material from the planning process together 

with interviews of main actors and is focused on risks connected to ground- and surface water. 

The conclusions are that the resilience assessment is hard to use in a planning context with the 

conformation of today. Even though there are difficulties, the assessment can contribute with factors as 

the resilience thinking about social-ecological systems (Ulleråker as a system with social and ecological 

systems interacting), risks of thresholds (contaminating the groundwater) and the longer time 

perspective (future uncertainties), to the planning context. The model ball-in-the-basin with system 

regimes are relevant to understand the systems desirable, undesirable or irreversible development and 

the adaptive cycle for the constant development (adaptation and transformation) of the system. Another 

important aspect with the cross-scale interactions (between levels) are to a higher extent use the memory 

of the system. If the knowledge already exists in the municipality, the social-ecological system would 

be able to reorganize faster and return to a functional drinking water system (on higher level). The 

resilience assessment has also identified strategic actions that possibly could create a more resilient 

Ulleråker, by for example increase the governance and initiating change.  

In conclusion, the most important aspects of the assessment to bring in to the planning process are the 

three aspects: Social-ecological system (resilience thinking), complex adaptive system (risks connected 

to thresholds and non-linear development including uncertainties) and cross-scale interactions 

development (long time perspectives and geographical scales). The conformation of the workbook 

requires great knowledge about resilience from the assessor, and there are seldom enough time and 

resources available in the conventional process. The three aspects together with adaptability, 

transformability and specified and general resilience should be implemented in conventional planning. 

Key words: Resilience assessment, resilience, sustainability, municipal planning, urban planning, 

Uppsala, Ulleråker, drinking water security, groundwater, surface water, recipient. 
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Begreppsförklaring  

Resiliensteori 

Resiliens =  Ett socialt eller ekologiskt systems förmåga att motstå förändring, att 

återhämta sig efter störning, anpassa sig till det nya. Resiliens kan också 

vara ett systems förmåga att hantera störningar och att samtidigt 

utvecklas. Det är skillnad mellan ekologisk resiliens och social-ekologisk 

resiliens enligt nedan. 

Ekologisk resiliens =  Kapaciteten hos ett system att absorbera en störning utan att gå från ett 

systemläge till ett annat. 

Social-ekologisk resiliens =  Graden av förändring/störning som systemet kan hantera och samtidigt 

behålla grundfunktioner, strukturer och återkopplingar. Beskrivs vidare i 

examensarbetet. 

Resiliensanalys =  Ett sätt att utvärdera ett systems resiliens praktiskt. Kan följa olika 

strukturer. 

Adaptiv cykel =  En metafor för kontinuerlig utveckling och förändring; 

anpassningsbarhet inom cykeln och omställningsbarhet mellan cykler.  

Tröskelvärde/Tröskel =  Den punkt där systemet befinner sig innan det ”tippar över” från ett 

stabilt jämviktsläge, till ett nytt systemläge.  

Omställningsbarhet =  (Eng: Transformability) Systemets möjlighet att klara av förändring 

mellan olika systemlägen. 

Anpassningsbarhet =  (Eng: Adaptability) Systemets möjlighet att anpassa sig inom ett 

systemläge. 

Specifik resiliens = Avståndet mellan det aktuella systemläget och tröskeln.  

Generell resiliens = Systemets hantering av störningar och därmed förebygga att systemet 

närmar sig en tröskel. 

Återkopplingsmekanism = (Eng: Feedback). Mekanism som förstärker (positivt eller negativt) en 

process.  

Social-ekologiskt system =  Förkortas SES. Ett system där människa (sociala faktorer) och natur 

(ekologiska system/ekosystem) interagerar och förvaltas som en helhet. 

Alla naturliga system (ekosystem) är påverkade av människan i 

Antropocen. Baseras på definitionen av social-ekologisk resiliens. 

Planering 

Plan- och Bygglagen =  Förkortas ofta PBL. Denna lag fokuserar på planeringsprocessen för att 

lösa frågor kring byggande samt förändring av mark- och 

vattenanvändning. Dessutom samordning mellan många olika intressen 

för att lösa konflikter i tidiga skeden.  

Miljöbalken = Förkortas ofta MB. Denna lag/balk fokuserar på tillämpning så att 

människors hälsa och miljön skyddas mot oönskade skador orsakade av 

föroreningar eller annan påverkan. MB ska också skydda värdefulla 

natur- och kulturmiljöer, bevara biologisk mångfald och tillämpas så att 

användningen av mark- och vattenresurser långsiktigt tryggas. Dessutom 

ska MB tillämpas så att resurser återanvänds och återvinns så att 

kretslopp uppnås.  

Översiktsplan = Förkortas ofta ÖP. En kommuns långsiktiga planering och det dokument 

som därmed ska vägleda kommunen i beslut vad gäller detaljplanering, 
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planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Alla kommuner ska 

ha en aktuell ÖP enligt PBL. 

Fördjupad översiktsplan =  Förkortas ofta FÖP. Innebär ett tillägg till ÖP som kan användas för att 

bredda beslutsunderlaget. Tas ofta fram för att behandla en sakfråga eller 

när ett nytt område ska exploateras och många ställningstaganden krävs.  

Detaljplan = Förkortas ofta DP. Ett kommunalt dokument där kommunen kan reglera 

användningen av mark och vatten. Den bedömning som görs i en 

detaljplan avgör ramarna för framtida bygglovsärenden. Miljöbedömning 

enligt MKB-struktur krävs enligt Miljöbalken 6 kap. 11 §.  

Planprogram = Ligger mellan FÖP och DP i planprocessen och handlar om kommunens 

samordning av mål och utgångspunkter för detaljplanearbete. Finns ej 

krav på att ett program ska tas fram, med om det görs gäller samma 

regler för t.ex. samråd som för andra planer. Programmet är vanligen ett 

skriftligt dokument med illustrationer. Förslaget på hur området ska 

utvecklas enligt planprogrammet kallas i detta examensarbete för 

programförslag. 

Hållbarhetsbedömning = En bedömning av en plats eller ett projekts ekologiska, ekonomiska och 

sociala hållbarhet.  

Miljökonsekvens- =  Förkortas ofta MKB. Lagstadgad enligt Miljöbalken, 6 kap. Upprättas 

beskrivning om användningen av mark, byggnader eller anläggningar kan ge 

betydande miljöpåverkan på människors hälsa och säkerhet, på miljön 

eller på allmänna intressen. Ska genomföras om en kommun för en 

miljöbedömning av en plan eller ett program. 
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1. Inledning 

I Sverige är det en självklarhet att ha tillgång till rent och säkert dricksvatten och att detta kan 

tillhandahållas direkt ur kranen. En säker dricksvattenförsörjning består av en kedja av olika funktioner 

som var och en måste fungera; dessa består av tillrinningsområde, vattentäkter, vattenverk och 

distributionssystem med ledningsnät, tryckstegringsstationer och vattenreservoarer. Dessutom måste det 

finnas fungerande avloppssystem, rening och elförsörjning. Dricksvattenförsörjningssystemet är liksom 

tillgången till livsmedel essentiell för samhällets funktion. Ett allvarligt avbrott som påverkar detta 

system kan leda till att en kris uppstår. (Dir. 2013:75). Kriser hänger alltså tätt ihop med stabiliteten i 

våra livsuppehållande system på jorden. 

Rockström m.fl. (2009) menar på att jorden under de senaste 10 000 åren befunnit sig i den stabila fasen 

Holocen. Det är under den här stabila fasen som mänskligheten både uppkommit och utvecklats 

samtidigt som den haft stora möjligheter att stanna kvar på samma plats eftersom klimatet varit mycket 

stabilt. Denna stabilitet hos jorden hotas nu av mänskligheten och den era som uppkommit sedan den 

Industriella Revolutionen, Antropocen. Under Holocen förändrades jordens ekosystem i naturliga 

cykler, eftersom förändringar alltid sker. Mänskliga aktiviteter, som användandet av fossila bränslen, 

knuffar jorden ur detta stabila läge mot något mer oönskat och osäkert. Denna övergång från ett stadie 

till ett annat, eller från en era till en annan, är troligen irreversibel och påverkar jordens alla system 

kraftigt. (Rockström m.fl., 2009)  

Klimatförändringar, energikriser, oförutsägbara händelser och andra osäkerheter innebär stora 

utmaningar för samhällsplanerare och för samhället i stort. De senaste åren har dessutom antalet 

oönskade och allvarliga händelser i världens ekosystem ökat, samtidigt som världen närmar sig de 

planetära gränserna enligt Rockström m.fl. (Walker & Salt, 2012). Att planera inför stora komplexa 

osäkerheter är en mycket svår uppgift, men det behöver göras för att skapa motståndskraftiga, resilienta 

system. Städer är mycket komplicerade social-ekologiska system med kopplingar som interagerar över 

både tid och rum. För att bygga en resilient stad krävs därför synkrona insatser för att hantera både 

sociala och ekologiska funktioner (McPhearson m.fl., 2014). Ekosystemtjänster bidrar med en mycket 

viktig länk mellan ekologisk och social infrastruktur och är därmed viktigt för att staden ska fungera, 

inte bara av kulturella aspekter utan också för tillgången till tjänster som exempelvis dricksvatten (ibid). 

Att hantera komplexa urbana system för människans välmående kräver också att dessa system är 

resilienta mot större störningar och att dessa social-ekologiska system hanteras hållbart för att 

ekosystemtjänster, som säkert dricksvatten, ska kunna tillhandahållas i framtiden (ibid). Hittills har 

hållbarhet varit mycket viktigt att inkludera i planering av framtida samhällen, men planeras det också 

för motståndskraftighet och möjlighet till förnyelse när någon form av störning inträffar? 

Hållbarhet och resiliens har vissa aspekter på vilka de är lika, men också andra där de skiljer sig helt åt 

vilket också gör att de inte kan ersätta varandra. Till skillnad från hållbarhet handlar resiliens-konceptet 

om dynamiska social-ekologiska system som på ett neutralt sätt syftar till att väga olika möjligheter mot 

varandra och att öppna nya dörrar när andra stängs. Ett systems resiliens kan mätas utifrån avståendet 

till ett tröskelvärde där systemets resiliens minskar desto närmare tröskeln systemet befinner sig. 

Hållbarhet handlar däremot om att veta var trösklarna finns och att kunna hantera systemet utifrån dessa. 

(Walker & Salt, 2006) 

Ett hållbart samhälle kan till exempel handla om optimering i form av åtgärder för att återanvända, 

minska och återvinna material, men optimering kan också samtidigt leda till en minskad motståndskraft 

mot störningar och därmed en minskad resiliens. En viktig faktor för hållbarhet handlar alltså om att 

upprätthålla ett systems resiliens och inte att optimera specifika delar av systemet i för stor grad. (Walker 

& Salt, 2006) 

En resiliensanalys kan utföras på flera olika sätt, och kan tillföra planeringen nya synsätt kring bland 

annat systemdynamik, tröskelvärden och längre tidsperspektiv (Sellberg, 2016). Ett sätt innebär att 

analysen följer Resilience Alliance handbok Assessing Resilience in Social-Ecological Systems: 

Workbook for Practitioners (praktikerns handbok), vilket är en metod som fokuserar på social-

ekologiska system och social-ekologisk resiliens. Handboken har tagits fram av en stor organisation 

med många forskare och har fokus på social-ekologiska system snarare än endast naturliga, ekologiska 
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system. Denna metod kan enkelt uttryckt beskrivas som en utvärdering av möjliga störningar som kan 

påverka ett system. Analysen besvarar till en början frågor som ”resiliens av vad?” och ”resiliens mot 

vad?”. Det dynamiska systemet analyseras historiskt, samt på flera hierarkiska nivåer av rum och tid för 

att utifrån analysen dra slutsatser kring de förändringar som krävs för att bibehålla ett resilient system. 

(Resilience Alliance, 2010)  

Att genomföra en resiliensanalys och identifiera svårigheter samt vad analysen kan bidra med är viktigt 

då det tidigare har påpekats att praktikerns handbok för resiliensanalys saknar en tydlig koppling till den 

praktiska och komplexa planeringen (Sellberg m.fl., 2015). Det har också poängterats att resiliensteorin 

till viss del saknar inkludering och förståelse av sociala aspekter som social diversitet och maktbalans 

(Fabinyi m.fl., 2014). Detta examensarbete med resiliensanalys av Ulleråker fyller därför ett akademiskt 

hål i resiliensforskningen där metodens svårigheter för en planeringskontext uppmärksammas och 

möjliggör för en diskussion kring metodens svagheter i en planeringkontext. Att använda metoden och 

testa den genom en praktisk fallstudie kan därför ge insikter till hur metoden i framtiden kan 

vidareutvecklas för att bättre kunna implementeras i kommunal planering. 

 

1.1. Introduktion till stadsbyggnadsprojektet Ulleråker 

Planprocessen består av planeringsprocessen från översiktsplanering till bygglov mellan vilka det finns 

flera olika nivåer. Varje kommun ska enligt PBL 3 kap. 1§. ha en aktuell översiktsplan, men denna är 

endast vägledande för beslut, ej bindande. För expansiva områden kan också en fördjupad översiktsplan 

(FÖP) utföras för att bredda beslutsunderlaget från översiktsplanen. Program kan användas för att 

samordna kommunens mål och intressen vad gäller detaljplanearbetet och ligger därför på en nivå 

överordnad detaljplanerna men är dock ej lagstadgad. Detaljplanen regleras, liksom översiktsplanerna, 

i PBL (4-6 kap.) där detaljplanen är lagstadgat bindande.  

Uppsala kommun benämner i dess översiktsplan från 2010 gamla institutionsområden som 

utvecklingsområden för det kommande decenniet (Uppsala kommun, 2010). Ulleråker inkluderas här 

inom Södra staden som ett planerat stadsbyggnadsprojekt (ibid). En fördjupad översiktsplan (FÖP) för 

Södra staden har genomförts, i vilken planprogrammet för Ulleråker har sin grund (ibid). 

Stadsbyggnadsprojektet Ulleråker ska byggas som tät och hållbar stad (Uppsala kommun, 2016). 

Marken köptes år 2014 för en stor summa pengar (Kommunstyreslen i Uppsala kommun, 2014), vilken 

är utgångspunkten för kommunens byggplaner på åsen (Lindgren, 2016). Som processen ser ut idag 

löper flera nivåer av planeringsprocessen samtidigt (Persson, 2016). Däribland är Uppsalas 

översiktsplan, den fördjupade översiktsplanen för Södra staden, planprogrammet för Ulleråker och några 

av detaljplanerna i Ulleråker alla på gång samtidigt eller ligger mycket nära varandra tidsmässigt. I 

bilaga 1 finns Figur 21 och Figur 22 som båda visar på processen som utvecklingen av 

stadsbyggnadsprojektet Ulleråker följer. Figur 1 visar på Ulleråkers placering i förhållande till Uppsala 

stadskärna.  

 

Figur 1. Ulleråker markerat med streckade lila linjer i förhållande till Uppsala (Lantmäteriet, 2016). 
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Programförslaget för stadsbyggnadsprojektet Ulleråker (som återfinns i planprogrammet) består av 7000 

planerade bostäder, tillhörande officiell och kommersiell service med skolor och förskolor samt ett 

centralt kollektivtrafikstråk som kan ses som en centralt placerad pulsåder (Sweco & Uppsala kommun, 

2016; Uppsala kommun, 2016). Bebyggelsetätheten kring detta stråk kommer vara mycket hög och 

kollektivtrafik, cykel och rörelse till fots ska i första hand prioriteras inne i området. Rörelse med fordon 

kommer att möjliggöras, men på samma villkor som för de gående. Att bilar minimeras är enligt 

planprogrammet nödvändigt för det känsliga läget av Ulleråker på rullstensåsen. (Uppsala kommun, 

2016)  

Vid tidigare diskussioner kring alternativ för Ulleråker har endast alternativa utbyggnadsalternativ för 

planprogrammet diskuterats och inte huruvida området bör bebyggas överhuvudtaget. I det reviderade 

programförslaget har detta justerats och alternativdiskussionen i hållbarhetsbedömningen innehåller ett 

jämförelsealternativ (detta är detsamma som det programförslag som var ute på samråd sommaren 2015, 

detta alternativ kommer i försättningen kallas för det gamla programförslaget för att inte förvirra 

läsaren) samt ett nollalternativ. (Sweco & Uppsala kommun, 2016) 

Uppsala- och Vattholmaåsarna är betraktade som Sveriges största grundvattentillgångar, vilka försörjer 

hela Uppsala med dricksvatten, och riskerna med ett nytt stadsbyggnadsprojekt i Ulleråker är med tanke 

på grundvattentäkten höga. Åsen är dessutom den enda vattentäkten inom Uppsala tätort och försörjer 

150 000 människor med dricksvatten (Uppsala kommun, 2016). Detta gör det mycket viktigt att inom 

programförslaget också värna om vattnet samt att ha ett risk- och säkerhetstänk genom hela planerings- 

och genomförandeprocessen. För att hålla grundvattennivån jämn efter det uttag som kontinuerligt sker 

infiltreras ytvatten från både Fyrisån och Tämnaren in till åsen. Det infiltrerade vattnet får samma 

karaktär som det naturliga grundvattnet efter att det runnit genom åsen i sex till åtta månader. Uppsalas 

kommunala vattentäkter, bland annat Uppsala- och Vattholmaåsarna, är klassade som 

vattenskyddsområden enligt Uppsala läns författningssamling (03FS 1990:1), se Figur 2. Det innebär 

att grundvattentäkterna är skyddade genom föreskrifter som ska förhindra att grundvattnets kvalitet 

försämras, exempelvis genom föroreningar. (Uppsala vatten, 2015a) 

 

 

Figur 2. En del av Länsstyrelsen i Uppsala läns karta över yttre och inre vattenskyddsområden (Länsstyrelsen i Uppsala län, 

1989). Ulleråker är markerat med en heldragen ring på kartan, Ekoln markerat med streckad ring och Sunnersta markerat 

med prickad ring av författaren i efterhand. 

Ulleråker Ekoln 

Sunnersta 
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Det finns fyra grundvattenbrunnar i Uppsala som alla ligger utanför kärnsystemet Ulleråker (på en högre 

systemnivå då dessa tillhör dricksvattenförsörjningssystemet för hela Uppsala). Dessa är Storvad och 

Galgbacken (båda norr om centrum), Stadsträdgården (söder om centrum) och Sunnersta (söder om 

Ulleråker, vid Ekoln) se Figur 2. 

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) är tydliga när de menar på att programförslaget kring 

Ulleråker riskerar grundvattentäkten och dess dricksvattenkvalitet. Detta eftersom en infiltration av 

föroreningar kan ske mycket snabbt till åsen och på så sätt äventyra Uppsalas dricksvattenförsörjning. 

(SGU, 2015) 

 

1.2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att göra en resiliensanalys utifrån praktikerns resilienshandbok av 

stadsbyggnadsprojektet Ulleråker med fokus på vattenförsörjning. Därmed kopplas resiliens till 

en planeringskontext och ger nya perspektiv till den kommunala planeringen. Samtidigt ska 

examensarbetet också bidra till att identifiera svagheter och utvecklingsmöjligheter med att göra en 

resiliensanalys i en planeringskontext. 

 

1.3. Frågeställningar 

Med avsikt att uppnå syftet som det är beskrivet ovan, tar studien inom detta examensarbete 

utgångspunkt i följande frågeställningar:  

 Vilka nya perspektiv kan en resiliensanalys identifiera i stadsutvecklingsprojektet Ulleråker 

med avseende på vattenförsörjningen i Uppsala? 

 Utifrån resiliensanalysen, vilka strategiska åtgärder kan genomföras för att öka resiliensen och 

hållbarheten i stadsbyggnadsprojektet Ulleråker med avseende på vattenförsörjningen i 

Uppsala? 

 Vilka svårigheter och begränsningar finns det hos metoden resiliensanalys i en 

planeringskontext, utifrån fallet Ulleråker? 

 

1.4. Avgränsningar  

Ulleråker ligger söder om Uppsalas stadskärna och är det geografiska område vilket detta examensarbete 

ämnar att undersöka. Genomförandet av resiliensanalysen av Ulleråker med avseende på 

vattenförsörjningen har avgränsats till att bli hanterbar inom ramen för ett examensarbete på 30 

högskolepoäng vid Kungliga Tekniska Högskolan. Detta motsvarar arbete på heltid under 20 veckor, 

där tiden har fördelats mellan akademisk struktur, intervjuer och analysen i sig. Resiliensanalysen följer 

i detta fall Resilience Alliance praktikerns handbok, som tidigare nämnts inte är helt anpassad för 

planeringskontexten. Jag har dock valt att göra en resiliensanalys utifrån denna handbok, men att 

analysera de svårigheter som uppkommer under arbetets gång och använda metoden selektivt istället för 

att helt utveckla en ny metod, då detta skulle bli ett för stort arbete inom ramen för ett examensarbete. 

En av anledningarna till att jag valt att göra en resiliensanalys är också att det behövs mer utredning 

inom området samt förståelse för hur olika delar och aktörer av systemet interagerar.  

Dokument  

Resiliensanalysen för Ulleråker bygger till stor del på underlagsutredningar som redan har genomförts 

av konsultföretag, som bl.a. Sweco och WSP, samt kommunens dokument kring planprogrammet för 

Ulleråker. Jag har också valt att i första hand fokusera på det aktuella programförslaget (som är del av 

planprogrammet som antogs av kommunfullmäktige i april 2016) och endast diskutera kring de 
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jämförelse- och nollalternativ som finns i hållbarhetsbedömningen för att ytterligare begränsa arbetets 

storlek.  

Jämförelsealternativet, ett alternativ till den planerade bebyggelsen enligt programförslaget, presenteras 

i hållbarhetsbedömningen och är i detta fall det samma som samrådshandlingens programförslag. Detta 

alternativ till programförslaget har jag valt att inte behandla då det är väldigt likt det nya 

programförslaget. Dock har uppsatsens metod inneburit en viss iterativ process där 

jämförelsealternativet i inledningsskedet var det aktuella programförslaget. Detta gör att 

jämförelsealternativet kommer att benämnas det gamla programförslaget för att förtydliga relationen 

mellan dokumenten. Nollalternativet innebär förväntad utveckling av området utan att programmet 

genomförs. I detta fall kommer övrig planerad bebyggelse i Södra staden genomföras vilket kommer att 

påverka Ulleråker.  

I metoden presenteras en tabell på de dokument från Uppsala kommun samt underlagsutredningar som 

varit viktiga för fallstudien.  

Respondenter 

Respondenterna har valts ut för att ge olika perspektiv på fallet. Att prata med flera personer på samma 

myndighet, kommun eller företag skulle ha kunnat vara fördelaktigt för att eliminera personliga åsikter, 

men har inte kunnat genomföras med avseende på examensarbetets tidsram. Intervjuer har gjorts med 

Länsstyrelsen i Uppsala Län, Uppsala kommun (tjänsteman och politiker), på Uppsala vatten, konsulter 

på Sweco samt på Stockholm Resilience Center (SRC).  

 

1.5. Disposition 
Rapportens teoretiska ram, med teorier kring hållbar utveckling, resiliens och ”resilience thinking”, 

presenteras i kapitel 2. I kapitel 3 beskrivs metoden resiliensanalys, dess innehåll samt de huvudfrågor 

som analysen besvarar (svaren på frågorna från praktikerns handbok återfinns i kapitel 5). Kapitel 4 

sätter en ram för kontexten med lagar, miljömål och miljökvalitetsnormer. I kapitel 5 återfinns resultaten 

från resiliensanalysen beskrivet som en flytande text vilken bygger på frågor och tabeller enligt 

praktikerns handbok för resiliensanalys. I kapitel 6 diskuteras resiliensanalysen med hjälp av den 

teoretiska ramen och återkopplar till frågeställningarna, här presenteras också vidare forskning. Detta 

följs av rapportens slutsatser, vilka presenteras i kapitel 7.  
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2. Teori 

Detta kapitel introducerar läsaren till bakomliggande teorier som kan användas som stöd för insamlad 

data och därmed som grund för resiliensanalysen. Detta inkluderar hållbarhet, resiliens samt skillnader 

mellan resiliens och hållbarhet. Denna information används vidare i examensarbetet och ämnar till att 

tydliggöra begrepp som senare används i analys och diskussion. 

 

2.1. Hållbar utveckling 

Det finns ett flertal definitioner av hållbar utveckling, men en av de 

vanligaste definitionerna är Brundtlandkommissionens. Denna 

definierar hållbar utveckling som den utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov (Brundtland, 1987).  

Inom hållbarhetsperspektivet inkluderas ofta tre aspekter, det 

ekologiska, det ekonomiska och det sociala, vilket kan illustreras som 

tre överlappande cirklar, där hållbar utveckling är definierat som 

området i mitten där alla tre cirklarna överlappar varandra (Gröndahl 

& Svanström, 2011). Denna bild är dock inte optimal för att beskriva 

hållbarhet. Naturen är den viktigaste komponenten då den är en 

förutsättning för de andra två aspekterna, vilket kan illustreras som en 

rysk docka, där basen utgörs av det ekologisk, mellandelen av det 

sociala och toppen av det ekonomiska (Levett, 1998) (se Figur 3). 

 

2.2. Resiliens och ”resilience thinking” 

Resiliens kan enkelt beskrivas som ett systems motståndskraft mot störningar (Walker & Salt, 2006). 

Ekologen Holling (1973) var en av de första att definiera konceptet resiliens, som ”motståndskraften 

hos ett system och deras förmåga att absorbera förändring och ändå behålla förhållandet mellan 

populationer och variabler” [författarens översättning] (Holling, 1973). Denna ursprungliga definition 

kan främst kopplas till ekologisk stabilitet. Folke (2006) definierade senare begreppet som förmågan att 

kvarstå inom en viss domän när en förändring sker. Det bör tydliggöras att den ekologiska resiliensen 

inte är det samma som social-ekologisk resiliens, och att det dessutom inom resiliens-diskursen existerar 

definitioner kring andra typer av resiliens (Brand & Jax, 2007).  

Social-ekologisk resiliens, vilket används i detta examensarbete, definieras som tre delar. För det 

första systemets förmåga att hantera förändring och samtidigt behålla grundfunktioner, strukturer och 

återkopplingar. För det andra systemets förmåga att själv-/omorganisera och för det tredje systemets 

förmåga att bygga och öka kapaciteten för inlärning och anpassning. (Carpenter m.fl., 2001) 

”Resilience thinking” bygger på konceptet resiliens och definieras enligt Walker & Salt (2006) som ett 

systemtänkande kring tre olika koncept där bland annat definitionen av social-ekologisk resiliens är 

central. Människor är för det första en del av ett socialt sammanhang som interagerar med naturen, vilket 

därför innebär att vi också är del i ett social-ekologiskt system (SES). För det andra är SES icke-linjära, 

komplexa och adaptiva system som kan existera i flera olika stabila lägen, vilka beror på systemets 

funktioner, strukturer och återkopplingar (ibid). För det tredje menar de att social-ekologisk resiliens 

kan ses som “ett systems kapacitet att absorbera störningar; att genomgå förändring och ändå bibehålla 

grundfunktioner, strukturer och återkopplingar. Med andra ord, är det kapaciteten att klara av 

förändringar utan att passera en tröskel till ett nytt system med en annan identitet” [författarens 

översättning] (Walker & Salt, 2006: s.32). 

Resiliens har en tydlig koppling till naturresursförvaltning genom Hollings (1973) tidiga definition. Det 

innebär dock inte att bara att ekologiska aspekter ska inkluderas utan också en mängd olika andra 

aspekter som kulturella, politiska, sociala, ekonomiska, ekologiska, tekniska och så vidare. Ett social-

ekologiskt system syftar till att lyfta fram kopplingen mellan naturliga ekosystem och det mänskliga 

Figur 3. Ryska dockan från sidan 

enligt Levett (1998), författarens 

illustration. 
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samhället, och dess interaktioner (Resilience Alliance, 2010). Detta “resilience thinking” eller 

systemtänkande kring resiliens är vad detta examensarbete behandlar, där både konceptet resiliens och 

hållbarhet är viktiga delar. Walker & Salt (2012) sammanfattar systemtänket för resiliens i några viktiga 

punkter där de viktigaste presenteras nedan som en introduktion till koncepten nedan.  

- Systemen som hanteras är själv-organiserande. 

- Dessa system har kopplingar till sociala, ekonomiska och biofysiska aspekter.  

- Själv-organiserande system förflyttar sig genom adaptiva cykler.  

- Sammanlänkande adaptiva cykler fungerar över flera skalor/nivåer (”the panarchy”). 

- Det finns tre viktiga och relevanta koncept för resiliens: den specifika resiliensen, den 

generella resiliensen samt systemets omställningsbarhet (möjlighet att klara av förändring 

mellan olika systemlägen).  

- Att arbeta med resiliens innebär både anpassning samt förändring. 

- Resiliens handlar inte om att veta allt. 

- Resiliens handlar inte om att inte förändras – det handlar om kontinuerlig förändring.  

Adaptiva cykeln 

Den adaptiva cykeln (Figur 4) beskriver 

från början ett ekosystems förändringar 

över tid där gradvis förändring och 

inlagring av energi följs av plötslig 

förändring och förnyelse (Folke, 2006). 

Den adaptiva cykeln består av fyra faser; 

exploatering (r), konservering (K), 

frigörelse (omega, Ω) och omorganisering 

(alfa, α) och modellen fungerar, trots att 

den är utvecklad utifrån ekosystem, också 

på andra typer av system som de social-

ekologiska (Walker & Salt, 2006). 

Exploateringsfasen kännetecknas av en 

snabb tillväxt och därmed ett utnyttjande 

av de resurser som i detta skede finns 

tillgängliga. För ekologiska system 

innebär denna fas att ogräsväxter är framgångsrika och snabbt växer till sig, där systemet kan liknas vid 

en äng där sly växer till sig. Övergången till konserveringsfasen sker gradvis samtidigt som energi 

ackumuleras i systemet. Resiliensen är som högst mellan dessa två faser då det finns en heterogen mängd 

arter. För det ekologiska systemet innebär K-fasen att växterna blir mer homogena, exempelvis består 

systemet nu av en homogen skog. En plötslig störning flyttar systemets läge till frigörelsefasen och för 

det ekologiska systemet betyder det exempelvis att systemet påverkas av en brand och energi frigörs när 

skogen brinner. Den fjärde omorganiseringsfasen innebär att systemet återhämtar sig från det kaos 

(eldsvåda) som råder i den tidigare fasen och återgår till ett liknande system som ängen och skogen eller 

till något helt nytt. (Walker & Salt, 2006) 

De två första faserna (r och K) benämns som ”för-loopen” och de andra två (Ω och α) som ”tillbaka-

loopen” (Folke, 2006). Dock är det för-loopen som ofta behandlas och tillbaka-loopen blir ofta ignorerad 

trots att dessa två faser är lika viktiga som de första två faserna (r- och K-fas) (ibid), vilket ofta beror på 

att för-loopen sker under en mycket längre tidsperiod (Walker & Salt, 2006). Här kan en skog användas 

som exempel där skogen börjar växa under r-fas, konserveras och blir stor under k-fas där dessa två 

faser sker under decennier upp till perioder på hundra år, när skogen brinner ner (frigörelse-fas) sker det 

snabbt och omorganiseringen är också kort sedd ur ett tidsperspektiv.  

Tröskelvärde 

Tröskelvärdet, eller kort tröskeln, är den brytpunkt mellan två alternativa systemlägen i vilken systemet 

ändrar karaktär och därmed förändras också grundfunktioner, strukturer och återkopplingar (Resilience 

Alliance, 2010). Efter att Holling (1973) presenterade sin definition av ekologisk stabilitet har fokus till 

Figur 4. Den adaptiva cykeln och dess fyra faser; r, K, omega 

(Ω) och alfa (α) (Resilience Alliance, 2010). 

       Omorganisering                Konservering 

 

 

 

 

 

              

       Tillväxt                  Frigörelse 
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viss del legat på brytpunkterna där systemet transformeras. Under 2000-talet pågick ett flertal projekt 

kring just detta vilket stärks av Beisner m.fl. (2003), Scheffer & Carpenter (2003) samt Scheffer m.fl. 

(2001). Som synonymer till tröskelvärden, trösklar och alternativa systemlägen används också termer 

som regimskiften och multipla regimer inom resiliensteorin (Walker & Meyers, 2014). I detta 

examensarbete används tröskelvärden och systemlägen i första hand för att beskriva detta.  

För att enkelt illustrera övergången mellan olika alternativa systemlägen kan en modell kallad “ball-in-

the-basin” [boll i bassängen] användas (Walker & Salt, 2006). Modellen kan användas för att tydliggöra 

vart ett system (bollen) befinner sig och vart trösklarna finns. Att passera en tröskel kan också liknas 

vid den plötsliga förändringen som får kärnsystemet att övergå från konserverings- till frigörelsefasen i 

den adaptiva cykeln (se Figur 5).  

 

Figur 5. Ball-in-the-basin modellen. En illustration av tröskelvärden och systemlägen, där den fyllda bollen illustrerar 

systemets läge. Den streckade bollen illustrerar systemet när det passerat tröskeln och är på väg mot ett nytt systemläge. 

Författarens illustration utifrån Walker & Salts (2006) två- och flerdimensionella illustrationer.  

Det finns olika sätt ett system kan utvecklas på vilka kan ses som tröskeleffekter (se Figur 6). Antingen 

finns inga tröskeleffekter alls, denna utveckling kan vara både linjär eller vanligen en asymptotisk kurva 

(A). Det kan också handla om stegvis förändring, där en liten förändring i den kontrollerande variabeln 

kan leda till en större förändring i en annan variabel (B). Det kan också finnas flera olika stabila faser 

som systemet kan anta, där en liten förändring i den kontrollerande variabeln kan få systemet att anta ett 

nytt stabilt läge (C). Den sista tröskeleffekten som Walker & Salt (2012) presenterar handlar om 

irreversibel förändring, där en liten förändring i systemet kan få systemet till ett nytt systemläge och där 

det också är omöjligt att ta sig tillbaka (D). (Walker & Salt, 2012). 

 

Figur 6. Olika typer av tröskeleffekter. Från vänster till höger: A. Ingen tröskeleffekt, B. stegvis förändring, C. flera stabila 

systemlägen, D. irreversibel förändring (Walker & Salt, 2012). Bokstäverna tillagda av författaren. 

Ett bra exempel på ett system som passerar en tröskel (och rör sig mellan flera stabila lägen, se C i Figur 

6) är en klar sjö som tillförs närig i form av fosfor från omkringliggande marker. Detta gör att nivåerna 

av fosfor i sjön ökar och ökar också tillväxten av alger och sjön går från klar till grumlig, den passerar 

tröskeln från systemläge 1 till läge 2. Men halten fosfor bestäms inte bara av den mängd som finns i 

vattnet utan också av den mängd som lagras in i sedimenten, om dessa nivåer är låga kan mer fosfor 

A.                     B.          C.     D. 
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lagras in och sjön återgå till sitt klara läge (systemläge 1). Är dock halterna i sedimenten redan höga när 

den plötsliga tillförseln av fosfor sker kan systemet bli fast i det grumliga systemläge 2, och därmed har 

en irreversibel förändring skett (som i D). (Walker & Salt, 2006)  

”The Panarchy” 

”The panarchy” är ett begrepp som endast finns på engelska, och skulle möjligen kunna översättas till 

tvärvetenskapliga samverkansfunktioner, men 

detta blir väldigt långt och kan blandas ihop med 

namnet på ett av stegen i resiliensanalysen vilket 

gör att det engelska begreppet kommer att användas 

som det är i detta examensarbete. Begreppet 

innebär en interaktion mellan flera olika nivåer av 

adaptiva cykler och därmed skalor för rum och tid 

(Walker & Salt, 2006). ”The panarchy”-konceptet 

innebär att de adaptiva cyklerna inte bara finns på 

flera nivåer utan dessa cykler sker också med olika 

hastigheter (Folke, 2006). Detta betyder att 

modellen visar på att det dynamiska systemet är 

innästlat i en mängd andra system (Walker & Salt, 

2012).  

Folke (2006) menar också att dessa sätt att se på 

system frångår det ofta ansedda normala läget där 

system inte förändras, och förändring därför ses 

som något negativt. Återkopplingen mellan dessa 

hierarkiska nivåer kan kallas för revolt och minne 

(ibid). Revolten kan vara en liten händelse som 

spider sig upp i hierarkin och skapar stora problem medan minnet innebär att systemet minns tidigare 

historiska händelser vilket är viktigt i tid av förändring, förnyelse och omorganisering efter en störning 

(ibid). Ett system utvecklas alltid samtidigt som det bevaras, och ”the panarchy” är därför kopplingen 

mellan plötslig förändring och minne samt mellan störning och diversitet (ibid), se Figur 7.  

Den tvärvetenskapliga dynamiken mellan naturliga och sociala system, i form av de social-ekologiska 

systemen, är också en viktig del av den självorganiserande ”the panarchy” (Walker & Salt, 2006). Just 

att dessa adaptiva cykler på högre och lägre nivåer är självorganiserande är en viktig aspekt av komplexa 

adaptiva system, vilket är en del av Walker & Salts (2006) definition av resiliens.  

En konflikt som kan uppstå är att fokus ligger på att lösa resiliensen för ett specifikt problem vilket då 

kan påverka helheten (högre nivå) negativt. I Eskilstuna kommun genomfördes en resiliensanalys med 

bas i handboken och en modell från Australien kallas ”clouds” (se resiliens i praktiken). Här påpekade 

bland annat Sellberg m.fl. (2015) konflikten mellan de högre och lägre nivåerna av resiliens där det är 

möjligt att se konflikten mellan när trafikstockning med köbildning på en gata skulle lösas med hjälp av 

att bredda denna väg (specifikt; lokalt problem) vilket gick mot kommunens generella mål vilket 

handlade om att minska bilanvändandet och utsläppen av koldioxid (generellt; regionalt eller globalt 

problem) (Sellberg m.fl., 2015).  

Specifik och generell resiliens 

Det är skillnad mellan specifik och generell resiliens, där den första utvärderar resiliens av vad och 

resiliens mot vad (Walker & Salt, 2006). Resiliens av vad innebär att kärnsystemet definieras för att veta 

vad du vill ska vara resilient och resiliens mot vad innebär att de störningar systemet ska vara resilient 

mot identifieras (ibid). Specifik resiliens handlar också om vart det aktuella systemläget befinner sig i 

förhållande till tröskeln, alltså hur långt ifrån tröskeln som systemet befinner sig (Walker & Salt, 2012). 

Generell resiliens, till skillnad från specifik resiliens, handlar om hur ett system kan hantera en störning 

och förebygga att systemet närmar sig en tröskel och därmed handlar det om mångfald, konnektivitet 

och återkopplingseffekter. (Walker & Salt, 2006; Walker & Salt, 2012) 

Figur 7. "The panarchy" en modell som baseras på 

återkopplingen mellan flera hierarkiska nivåer av adaptiva 

cykler i form av ”revolt” och ”minne”. Detta förklaras i 

texten. Bild av Folke (2006). 
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I detta examensarbete används både specifik och generell resiliens där den generella resiliensen handlar 

om motståndskraftighet mot förändringar vad gäller grundvattentäkten och hur systemet kan hantera 

detta. Den specifika resiliensen handlar om att skapa ett system som är motståndskraftigt mot specifika 

typer av problem, som dagvatteninfiltrering, brandvatten och andra olyckor.  

Omställningsbarhet och anpassningsbarhet 

Dessa två begrepp, omställningsbarhet och anpassningsbarhet, är viktiga inom resiliensteorin. Resiliens 

kan användas som något positivt, något som kan strävas efter att uppnå. Dock är konceptet neutralt 

eftersom resiliens inte behöver vara positivt. Att ha hög resiliens är i vissa fall önskat, och då positivt, 

medan ett system i ett oönskat läge också kan ha hög resiliens men upplevs som negativt. Att sträva 

efter resiliens inom ett system förutsätter att systemet befinner sig i ett önskat systemläge. Det betyder 

att konceptet i sig inte varken är bra eller dåligt, utan beror på om systemläget är önskat eller oönskat, 

eftersom ett oönskat systemläge också kan vara mycket resilient. (Walker & Salt, 2012). 

System kan ha en grad av anpassningsbarhet inom systemet men också en grad av omställningsbarhet 

till nya systemlägen.  Anpassningsbarhet innebär systemets kapacitet att hantera dess resiliens för att 

undvika att passera en tröskel. När ett systems resiliens hanteras kan detta innebära att förmå systemet 

att återgå till ett önskat systemläge eller att förflytta systemet bort från tröskeln för att skapa ett större 

säkert område att verka inom (t.ex. inom de planetära gränserna).  Omställningsbarhet handlar istället 

om systemets möjlighet till förändring och kapacitet att utvecklas för att bli ett nytt system. (Walker & 

Salt, 2012). 

 

2.3. Skillnad mellan hållbarhet och resiliens 

Det är viktigt att förtydliga att resiliens inte är det samma som hållbarhet, men att resiliens kan bidra till 

ett långsiktigt hållbarhetstänk. Som tidigare nämnt handlar hållbarhet om det tre aspekterna, sociala, 

ekonomiska och ekologiska. Hållbarhetsdiskursen har blivit en politisk term och anses vara ett positivt 

begrepp. Men ett begrepp som detta används ofta och det är en risk att det tappar sin betydelse när 

definitionen av vad som är hållbart är otydlig. Till skillnad från hållbarhet handlar resiliens-konceptet 

om dynamiska system vilka inkluderar dynamiken i naturen och dess koppling till de sociala systemen 

som benämns som social-ekologiska system. (Walker & Salt, 2006) 

Resiliens-konceptet är också, till skillnad från hållbarhetkonceptet, neutralt (kan vara både önskat och 

oönskat, positivt och negativt) och syftar därför till att väga olika möjligheter mot varandra och att öppna 

nya dörrar när andra stängs. Att konceptet är neutralt innebär att det varken är bra eller dåligt, som 

presenterats ovan, alltså att även ett oönskat systemläge kan vara resilient. (Walker & Salt, 2012). 

 

2.4. Kritik mot resiliens 

Trots resiliens-konceptets vidd och input kring både konceptet i sig, och närliggande ämnen som 

planetära gränser och ekosystemtjänster från namn som Rockström, Folke, Walker, Salt och Carpenter 

med flera (Folke m.fl., 2010; Walker & Salt, 2006; Rockström m.fl., 2009) finns det också kritik mot 

konceptet. Som nämnt i inledningen kritiserar bland annat Fabinyi m.fl. (2014) resiliensen för att också 

tillföra vissa fördomar (Fabinyi m.fl., 2014). Författarna menar här på att litteratur kopplat till social-

ekologisk resiliens (till exempel Walker & Salt, 2006) definierar människors intressen och dess koppling 

till miljön som förringar andra intressen och sociala aspekter kopplat till institutioner (ibid). Litteraturen 

fokusera ofta också på just institutioner och missar därför aspekter som kan kopplas till social mångfald 

och makt (ibid). Olsson m.fl. (2014) pekar på att resiliensteorin sedan 1990-talet utforskat 

transformation kring förvaltande av ekosystem och global hållbarhet, och att konceptet utöver detta 

massiva arbete blivit kritiserat för att sakna analytisk förmåga kring sociala faktorer, i likhet med Fabinyi 

m.fl.s (2014) meningar (Olsson m.fl., 2014). Dessutom har Hornborg (2009) pekat på den ökande 

globala förväntan kring hållbarhet och resiliens som något som kan leda till katastrof genom exempel 

kring maskinfetischism (Hornborg, 2009).    
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3. Metod 

Detta examensarbete har genomförts i två huvudsakliga delar, för det första genom en litteraturstudie 

kring resilienskonceptet och inläsning av material kopplat till stadsbyggnadsprojektet Ulleråker. Den 

andra delen har bestått av utförandet av resiliensanalysens fem huvudsteg utifrån Resilience Alliance 

“Assessing Resilience in Social-Ecological Systems: Workbook for Practitioners” (benämns kortare 

som praktikerns handbok för resiliensanalys eller Resilience Alliance handbok), från 2010. Ett flertal 

semi-strukturerade intervjuer har genomförts som ett bidrag till resiliensanalysen där respondenternas 

kompetenser i frågan har gett analysen flera dimensioner. Metodkapitlet beskriver både handboken och 

dess innehåll samt användandet av denna metod i praktiken. Dessutom avslutas metodkapitlet med 

alternativa sätt att angripa resiliens, tidigare analyser av resiliens i praktiken samt kritik mot 

resiliensanalys som metod. 

Jag har valt att följa Resilience Alliance handbok eftersom denna är väl definierad med tydliga 

vägledande frågor att bygga analysen på. Det betyder därmed inte att praktikerns handbok är en komplett 

metod som är enkel och tydligt anpassad att följa. Att andra anpassade metoder, ”clouds” och Sellberg’s 

m.fl. (2015) metod osv., har utvecklats utifrån handboken är bra då det i framtiden kan vara en bra 

ingångsvinkel för att skapa en mer anpassad handbok. Men för en planeringskontext behöver metoden 

vara mer robust än den mer vaga diskussionen om att analysera resiliens i praktiken som förs till exempel 

i Resilience Practice (Walker & Salt, 2012). Dessa metoder beskrivs nedan som en vidare motivering 

till varför jag valt att följa Resilience Alliance handbok trots medvetenhet om metodens brister.  

 

3.1. Litteraturstudie 

För resilienskonceptet är bland annat författare som Holling (1973), Folke (2006), Folke m.fl. (2010), 

Walker & Salt (2006) samt Fabinyi m.fl. (2014) viktiga och ett resiliens och ”resiliens thinking”-avsnitt 

i teorin bygger till största del också på dessa skrifter. Utöver dessa är också de praktiska studier som 

Wilkinson (2012) och Sellberg m.fl. (2015) viktiga då dessa fokuserar på mer praktisk användning av 

resiliensanalysen, i exempelvis Eskilstuna kommun. Resilience Alliance handbok har också, utöver att 

ligga till grund för strukturen i analysen, varit en viktig källa till teoretisk information kring 

resilienskonceptet. Den intervju som har genomförts med My Sellberg på Stockholm Resilience Center 

har också bidragit till en förståelse av den litteratur som har studerats i litteraturstudien. My pekade 

också på resiliensanalysens varierande utformning då det är mycket få som faktiskt följer 

resilienshandboken vad gäller resiliensanalys för planering och att alla anpassar resiliensanalysen till sin 

egen kontext. Walker & Salt (2012) har tagit fram boken Resilience Practice som en mer djupgående 

förklaring till resiliensanalysens användbarhet i praktiken, utan att använda Resilience Alliance 

handbok. Resilience Practice är skriven 2012 och är baserad på praktikerns handbok. Denna information 

fick jag sent i uppsatsens process, jag har ändå valt att fortsätta att följa praktikerns handbok och dess 

fem steg, då jag menar att handbokens robusthet är viktig för metodens användbarhet. Jag har också 

använt Resilience Practice för förståelse kring handbokens steg. Det finns en del utvecklad kritik mot 

resilienskonceptet och mot resiliensanalysens användbarhet vilket också har behandlats till viss del inom 

litteraturstudie och diskussion. 

 

3.2. Resiliensanalys enligt praktikerns handbok 

Resiliensanalysen följer i detta fall Resilience Alliance handbok ”Assessing Resilience in Social-

Ecological Systems: Workbook for Practitioners”, vilken är utvecklad för praktiker. Handboken är 

uppdelad i fem olika steg som analyserar hur social-ekologiskt resilient ett kärnsystem är mot störningar, 

detta illustreras i Figur 8. Steg 1 handlar i huvudsak om att beskriva och definiera systemets och dess 

gränser. Steg 2 om att beskriva hur systemet utvecklas enligt modellerna, den adaptiva cykeln och 

multipla systemlägen (ball-in-the-basin-modellen). Steg 3 handlar om att se på systemet utifrån högre 

och lägre nivåer som interagerar med kärnsystemet. Steg 4 fokuserar på hur aktörer samverkar inom 

systemet och slutligen handlar steg 5 om att samla ihop analysresultaten från de tidigare stegen och ge 

rekommendationer på vidare åtgärder. (Resilience Alliance, 2010)s 
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Figur 8. Resiliensanalysens fem huvudsteg utifrån praktikerns handbok (Resilience Alliance, 2010).  

Utöver denna metodbeskrivning bör också analysen läsas i sin helhet för att förstå hur processen gått 

till, eftersom denna bygger på frågorna i praktikerns handbok, och alltså i sig delvis är en utförlig 

beskrivning av svaret på frågorna i handboken. Nedan beskrivning av stegen förklarar vad de innehåller 

och vad jag valt att inkludera samt inte inkludera.   

Steg 1 Systembeskrivning 

Det första steget, “Setting soft boundaries – defining the focal system” har jag översatt till 

”Systembeskrivning”, vilket introducerar och definierar kärnsystemets systemgränser genom att 

identifiera huvudproblem och bland annat besvara frågorna ”resiliens av vad?” och ”resiliens mot 

vad?”.  

Steget inleds med en introduktion till kärnsystemet Ulleråker och därmed också definition av de 

geografiska systemgränserna. Jag ser på kärnsystemet som ett social-ekologiskt system, alltså är både 

akvifären under Ulleråker och sociala delar ovan jord som påverkar vattnet viktiga. Här har de 

kommunrelaterade dokumenten liksom många av intervjuerna fungerat som underlag.  

Resilience Alliance (2010) menar på att det i vissa fall av resiliensanalyser endast finns ett 

huvudproblem. I detta examensarbete presenteras dock två huvudproblem (se Tabell 3) kopplade till 

planprogrammet som svar på frågan ”resiliens av vad?”, ett med fokus på grundvattentäkten och ett 

med fokus på ytvattnet i Fyrisån. Enligt handboken ska dessutom de viktigaste naturresurserna i 

kärnsystemet (direkt och indirekt) presenteras i en tabell (worksheet 1.2), där praktikerns handbok 

inkluderar ekonomiska, rekreation, kulturella och bevarande värden. Jag mena att denna tabell försvårar 

och komplicerar analysen mer än vad den ger, då den beskrivande texten som hör tabellen till är fullt 

tillräcklig för att koppla bland annat ekosystemtjänster till systemet. I detta examensarbete kan detta 

mest kopplas till försörjande och stödjande ekosystemtjänster vilket gör att denna tabell utesluts och 

dessa aspekter istället endast diskuteras. Problemen har identifierats utifrån intervjuer och studier av 

dokument och underlagsutredningar som kan kopplas till planprogrammet. Svar på frågor från detta 

avsnitt handlar om hur motståndskraftigt och robust kärnsystemet är mot störningar i form av de risker 

och problem som nämnts i avsnittet.  

Frågan ”resiliens mot vad?” inkluderar störningar som påverkar kärnsystemet vilket presenteras i Tabell 

4. Dessa har också en koppling till den tidigare ”resiliens av vad”-tabellen (se Tabell 3). Plötsliga 

enskilda händelser eller störningar benämns som händelser av ”puls”-karaktär och de som sker mer 

kontinuerligt och långsamt som händelser av ”press”-karaktär.  Vissa kolumner i denna tabell (4), som 

Steg 1 
Systembeskrivning

- Specifik resiliens: 
Resiliens av vad, mot vad?

- Identifiering av 
nyckelproblem

- Högre och lägre systemnivåer 

Steg 2
Systemdynamik

- Adaptiva cykeln -
förändringsmodell

- Multipla systemlägen

- Tröskelvärden och 
övergångar

Steg 3
Tvärvetenskapliga 

samverkansprocesser

- Samverkan

- The panarchy

- Generell resiliens

Steg 4
Governance -

Aktörssamverkan

- Adaptiv governance och 
institutioner

- Sociala nätverk

Steg 5
Agerande utifrån 

analysen

- Syntetisering av resultat

- Resiliens - ta det vidare

- Transformering
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till exempel ”återhämtningstid mellan händelser” samt ”förändringar tidigare år eller decennier”, är 

också mindre relevanta för ett framtida projekt och är därför mycket svåra att besvara. I ett system där 

de historiska händelserna är fler och spelar större roll kan detta mönster ge värdefull information om 

kärnsystemet, i detta fall fylls inte dessa kolumner i.  

Det aktuella systemet (kärnsystemet) presenteras också i förhållande till andra system som existerar på 

andra hierarkiska nivåer, både på högre och lägre skala av tid och rum av ekologiska och sociala system 

samt utifrån en historisk profil. (Resilience Alliance, 2010) 

Steg 2 Systemdynamik  

Det andra steget “System dynamics” översätts här till ”Systemdynamik” och handlar, precis som 

rubriken antyder, om systemets dynamik utifrån den adaptiva cykeln som har en central roll för att ge 

en förståelse för hur systemet förändras över tid. Kärnsystemet analyseras därför utifrån denna modell 

och exempel från den historiska tidslinjen som utvecklades i steg 1 inkluderas för att ge en förståelse 

för läsaren. De viktigaste förändringsframkallande faktorerna som påverkar systemet analyseras för att 

förstå kopplingen mellan händelser och förändring.  

Avsnittet behandlar också en analys om vilken fas ur den adaptiva cykeln som systemet anses befinna 

sig i just nu, även om det kan vara mycket svårt att urskilja och tydliggöra. Dessutom sätts systemet i en 

vidare kontext där tröskelvärden och övergångar till alternativa stabila systemlägen identifieras. I detta 

fall kan de olika alternativen till planprogrammet enligt hållbarhetsbedömningen ses som alternativa 

lägen som systemet kan anta i systemläge 2. Detta illustreras med en ”ball-in-the-basin”-modell. Denna 

illustration krävs inte enligt handboken, men modellen kan användas för att förtydliga och förenkla 

förståelsen av systemlägen, tröskelvärden. Modellen är också viktig för att illustrera ett systems 

eventuella irreversiblitet. Slutligen diskuteras tröskelvärden och svårigheten att veta exakt när systemet 

passerar en sådan.  

Steg 3 Tvärvetenskapliga samverkansprocesser 

Det tredje steget “Cross scale interactions”, översätts här till ”Tvärvetenskapliga 

samverkansprocesser”, fokuserar på kärnsystemets interaktioner med system på både högre och lägre 

nivåer både geografiskt och tidsmässigt. Detta avsnitt inkluderar begreppet ”the panarchy” vilket har 

förklarats tidigare. Kärnsystemet länkas här till högre och lägre systemnivåer och kopplingar mellan 

dessa system beskrivs som ”minne” och ”revolt”. Ett naturligt exempel på att system har ett minne och 

kan komma ihåg hur systemet ”såg ut” och fungerade är att växter släpper frön, vilka kan sparas i marken 

som fröbanker, för att kunna återskapas efter en kaos-fas. Denna återkoppling är mer komplex vad gäller 

social-ekologiska system men kan ändå fungera på liknande sätt. (Resilience Alliance, 2010) I denna 

analysen används exempel kopplade till att system på högre nivå kan ha upplevt en händelse där denna 

kunskap bör kunna utnyttjas även på lägre systemnivå om en liknande händelse inträffar.  

Sista delen av del tre inkluderar en analys av den generella resiliensen, i form av mångfald, öppenhet, 

minne och konnektivitet. Detta kan kopplas till den specifika resiliensen som har analyserats genom 

”resiliens av vad” och ”resiliens mot vad” i steg 1, men ger ett annat perspektiv om vad som är viktigt 

generellt för ett resilient system. Denna del av analysen kan därför förhindra sub-optimering. (Resilience 

Alliance, 2010) 

Steg 4 Governance – Aktörssamverkan 

Det fjärde steget ”Governance systems” har jag översatt till ”Governance – Aktörssamverkan” handlar 

om hur aktörer samverkar inom kärnsystemet (Resilience Alliance, 2010). Ett exempel på detta kan vara 

hur det sociala nätverken mellan aktörerna fungerar. Det ska här tydliggöras att det är en skillnad mellan 

ovanifrån styrda ”government” och samverkan mellan aktörer i form av ”governance” (Svensson, 

2015). Governance innebär i denna mening den form av beslutsfattande som sker utanför strikta ramar 

och inkluderar andra aktörer än t.ex. kommunen (von Sydow, 2004).  

Detta steg fokuserar bland annat på att lista formella och informella aktörer samt identifiera på vilken 

nivå som deras beslutsfattande ligger för att på så sätt hitta kopplingar mellan makt och konflikter. 

Dessutom ska ett nätverk mellan de viktiga aktörerna illustreras. I detta examensarbete är denna del 
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nerkortad då detta aktörsnätverk (i Ulleråkerprocessen) bygger på planprocessen. Att hitta kopplingar 

mellan aktörerna är därför inte lika relevant som att hitta informella beslutsvägar och analysen fokusera 

i detta steg mest på anpassningsbar governance snarare än sociala nätverk.  

Steg 5 Agerande utifrån analysen 

Det femte steget ”Acting on the assessment” benämns här som ”Agerande utifrån analysen” och handlar 

om analys och slutsatser utifrån tidigare steg av analysen och alltså de förändringar som krävs för att 

bibehålla ett resilient system (Resilience Alliance, 2010). Här diskuteras lösningar och förslag till 

agerande för att bygga ett resilient system och hur det bör göras för att ta detta vidare.  

 

3.3. Resiliens i praktiken – andra metoder och tidigare fallstudier 

Resiliens i praktiken handlar i huvudsak om att beskriva ett system, att utvärdera systemets resiliens 

och att hanteras dess resiliens (Walker & Salt, 2012). 

Att beskriva ett system 

I detta steg brukar systemgränser, aktörer, historia och framtida trender inkluderas tillsammans med 

frågor som ”resiliens av vad?” och ”resiliens mot vad?”. Varierande och skilda saker är viktiga inom 

olika system, och inom ett visst system kan somliga aspekter vara viktig för en aktör, men inte för en 

annan. Detta innebär att systemet måste avgränsas redan här för att veta vad det är som är relevant att 

gå vidare med. För ”resiliens av vad” är governance och systemets användare viktiga att definiera, 

eftersom denna fråga främst handlar om att reda ut vad aktörerna värderar i systemet samt vilka de stora 

frågorna är att lösa. ”Resiliens mot vad?” handlar om störningar som kan påverka systemet. Vissa 

störningar är uppenbara och sådana som kontinuerligt återkommer, andra är stora men återkommer 

mycket sällan (och inte kontinuerligt), men det finns också plötsliga störningar och som inte kan 

förutses. Avslutningsvis innehåller detta också en historisk överblick för att placera systemet i sitt unika 

sammanhang. (Walker & Salt, 2012). 

Att utvärdera ett systems resiliens 

Inom detta steg ska systemets funktioner utvärderas utifrån hur systemet beter sig. Här är koncept som 

specifik resiliens, generell resiliens och omställningsbarhet viktigt (Walker & Salt, 2012). Men hur detta 

genomförs är olika för olika resiliensanalyser. Handboken “Assessing Resilience in Social-Ecological 

Systems: Workbook for Practitioners” är en möjlig väg att utvärdera resiliens, men det finns också andra 

metoder (utan handbok) som i huvudsak handlar om att inkludera en systemdefinition, en utvärdering 

och en hantering av systemets resiliens enligt Walker & Salt (2012). Paul Ryan har utvecklat en modell 

vid namn ”clouds”, Sellberg (2016) menar på att denna modell kan användas som en iterativ, cirkulär 

process för att utvärdera ett systems resiliens. Denna modell (”clouds”) togs fram för att anpassa 

resiliensanalysen bättre till den strategiska planeringsprocessen (i detta fall för den Australiensiska 

naturresursförvaltningsorganisationen) (ibid). I stora drag är praktikerns handbok, ”clouds” och 

Resilience Practice väldigt lika, men i några frågor skiljer de sig åt (ibid). 
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Figur 9. Paul Ryan & Michael Mitchells illustration ”clouds” (på engelska) om hur resiliens kan användas i praktiken 

(Sellberg, 2016). Steg 1 är en förberedelsefas, steg 2 handlar om resiliens av vad, steg 3 om resiliens mot vad, steg 4 om att 

analysera resiliensbyggandet, steg 5 om strategisk utveckling för implementering, och slutligen handlar steg 6 om adaptiv 

implementering. Modellen kan ses som en iterativ process.  

”Clouds” handlar om att steg för steg ta sig genom en analys av resiliens i praktiken likt praktikerns 

handbok för resiliensanalys. Illustrationen består av moln där varje moln består av ett steg. Det första 

molnet ligger utanför Resilience Alliance handboks utvecklade steg, det andra molnet fokuserar på att 

systemet beskrivs (likt steg 1), det tredje molnet fokuserar på händelser som kan påverka steget i form 

av chock, alternativa systemlägen, återkopplingsmekanismer och generell resiliens (också en del av steg 

1, men också steg 2 och steg 3). Det fjärde och femte molnen fokuserar på att bygga resiliens i systemet 

och motsvarar därför Resilience Alliance femte steg. För det sjätte molnet finns det ingen motsvarighet 

i resiliensanalysen utan detta handlar om att testa de strategier som tagits fram med hjälp av ”clouds” 

innan en ny iteration av processen startar och systemet kan definieras och tydliggöras ytterligare (se 

Figur 9).  

Att hantera ett systems resiliens 

När kunskap om systemets specifika och generella resiliens finns tillsammans med kunskap om 

systemets omställningsbarhet kan systemets resiliens hanteras. Management, finansiellt stöd, 

aktörssamverkan (governance), utbildning samt information kan användas för att hantera ett systems 

resiliens. De korrekta åtgärderna för varje fall är beroende av vart systemet befinner sig i förhållande till 

den adaptiva cykeln. Detta avslutande steg handlar i huvudsak om att hitta lösningar och identifiera en 

möjlig förändring.  

Kritik och tidigare fall av resiliensanalys och planering  

Resiliensanalysen enligt praktikerns handbok har tidigare blivit utsatt för viss kritik då den exempelvis 

menas sakna en tydlig koppling till urban planering (Sellberg m.fl., 2015). Detta beror på att 

resiliensanalysen till största del tidigare används för naturresursteori och därmed finns också relativt lite 

praktisk vägledning när det gäller planering (ibid). Dessutom menar Fabinyi m.fl. (2014) på att sociala 

aspekter, som diversitet och maktbalans, saknas i den social-ekologiska resiliensen (se kritik mot 
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resiliens) vilket därför också kopplar till 

handbokens praktiska analys av SES. 

Handbokens användbarhet anses av 

kritikerna därmed bli mer komplex och 

svåranvänd i en urban och social 

planeringskontext, delvis på grund av att 

många delar av analysen kommer att bygga 

på analytikerns antaganden.  

Ett fåtal studier har tidigare utförts där 

resiliensanalys har används för planering 

(Wilkinson, 2012; Sellberg m.fl., 2015). 

Sellberg m.fl. (2015) utförde en 

resiliensanalys för fyra olika områden 

(vatten, mat, jobb och transport) inom 

Eskilstuna kommun. Istället för att exakt följa 

praktikerns handbok och inkludera alla detaljerade steg utvecklades Wilkinsons (2012) tidigare 

slutsatser från praktiska studier tillsammans med metoder för att analysera resiliens i praktiken, t.ex. 

”clouds”. Seminarier och semi-strukturerade intervjuer användes för att göra resiliensanalysen för 

Eskilstuna bättre anpassad för det specifika fallet (Sellberg m.fl., 2015). Strukturen i Figur 10 användes 

i Eskilstuna-fallet (Resiliens av vad, mot vad? Och?/påverkan och Nu då?/Strategier) och under de 

seminarier de använde sig av gick de bland annat igenom resiliens-konceptet, resiliensanalys, 

ekosystemtjänster och planetära gränser vilket följdes av utförandet av resiliensanalysen (uppdelad i 

fyra steg till skillnad från praktikerns handboks fem steg). Dessa steg bestod då av (1) historisk tidslinje, 

(2) kommunen som ett dynamiskt system, (3) påverkan på sociala, ekonomiska och ekologiska system 

och slutligen (4) strategier för resiliens. Före dessa steg samlades dock risker in i samband med att 

huvudområdena bestämdes och avslutades med strategier för hur detta kan tas vidare. Denna metod 

användes för att bättre fungera för kommunens planeringskontext och för att kunna genomföras i 

workshop-form. (Sellberg m.fl., 2015)  

Det finns många andra som liksom Sellberg m.fl. (2015) kritiserar metodens användbarhet kopplat till 

planering eller att vissa aspekter saknas. Ernstson (2013) argumenterar för vikten av att också inkludera 

rättviseaspekter till den social-ekologiska resiliensen, vilket innebär att hantera de social-ekologiska 

systemen ur ett generationsperspektiv. Ernstson menar därför på att detta kan hanteras utan att hanteras 

rättvist, då ekosystemtjänster kan distribueras olikt mellan dagens generationer och framtidens. Frågan 

inkluderar också vilka system som behandlas, vilket i resiliensanalysen i hög grad styrs av den som utför 

analysen.  

 

3.4. Data 

Underlag kopplade till fallstudien Ulleråker 

Tabell 1 visar dokument som är kopplade till fallstudien Ulleråker vilka har varit en viktig del av 

underlaget för resiliensanalysen samt för att förstå förutsättningar och problematiken med fallet.  

 

Tabell 1. Dokument kopplade till fallstudien och stadsbyggnadsprojektet Ulleråker. 

Dokument Från År 

Översiktsplan 2010 Uppsala kommun 2010 

Översiktsplan för Uppsala kommun. Samrådsförslag. Del A. Uppsala kommun 2015 

Översiktsplan för Uppsala kommun. Samrådsförslag. Del B 

Riksintressen. 
Uppsala kommun 2015 

Översiktsplan för Uppsala kommun. Samrådsförslag. Del C 

Hållbarhetsbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. 
Uppsala kommun 2015 

Figur 10. Struktur för Sellberg m.fl.s (2015) resiliensanalys i 

Eskilstuna kommun. Figuren ej översatt från engelska. Beskriver 

deras resiliensanalys i fyra steg; resiliens av vad, mot vad? 

Och?/påverkan och Nu då?/Strategier. 



- 25 - 

 

Fördjupad översiktsplan Södra staden. Samrådshandling Uppsala kommun 2015 

Hållbarhetsbedömning tillhörande Fördjupad Översiktsplan för 

Södra staden. 
Uppsala kommun och Sweco 2015 

Planprogram för Ulleråker. Samrådshandling.1 Uppsala kommun 2015 

Hållbarhetsbedömning tillhörande planprogram för Ulleråker. 

Samrådshandling. 
Uppsala kommun och Sweco 2015 

Planprogram för Ulleråker. Reviderat från samrådshandlingen.2 Uppsala kommun 2016 

Hållbarhetsbedömning tillhörande planprogram för Ulleråker. 

Reviderat från samrådshandlingen. 

Uppsala kommun och Sweco 2016 

Yttrande till Samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Södra 

staden. 
SGU 2015 

Dagvattenprogrammet Uppsala kommun & Uppsala vatten 2014 

Dag Hammarskjöldstråket3. Förutsättningar för dagvattenhantering. WSP 2013 

Ulleråker - Byggande i skyddsområde, detaljplaneskede WSP 2014 

SGU rapport 2013:01 SGU 2013 

Dir. 2013:75 - Kommitédirektiv – En trygg dricksvattenförsörjning Regeringen 2013 

Godkännande av köpeavtal: Förvärv av mark i Ulleråker Kommunstyrelsen i Uppsala kommun 2014 

Remiss angående slutrapport om perfluorerade substanser (PFAS), 

Uppsala flygplats, Ärna 5:16 
Uppsala kommun 2015 

Vattenförsörjningen i Uppsala stad Uppsala vatten  

 

Dessa dokument har använts för att, för det första, ge en förståelse för vad som är på gång i området 

översiktligt och för det andra, för mer detalj-kunskap kring programförslaget. Analysen bygger också 

på utlåtanden som är baserade på det gamla programförslaget (Planprogram för Ulleråker- 

Samrådshandling, från 2015). Detta gamla förslag skiljer sig från det nya programförslaget (i 

Planprogram för Ulleråker, från 2016). Skillnaden mellan dessa förslag är inte extremt stor, även om det 

nya programförslaget har förbättrats utifrån hanteringen av frågor kopplade till vatten. Dessa utlåtanden 

kvarstår då de bland annat bygger på att placeringen av hela stadsbyggnadsprojektet Ulleråker på de 

mest känsliga delarna av hela Uppsalaåsen. Detta är fortfarande ett relevant problem i det nya 

programförslaget, även om bebyggelsen är flyttad från det allra mest känsliga delarna av åsen inom 

Ulleråker.  

När examensarbetet inleddes hade inte det nya programförslaget ännu tagits fram. Detta innebär att 

processen för denna rapport till viss del har varit iterativ och mycket arbete har lagts på att förstå det 

första (gamla) programförslaget innan det nya blev beslutat. Därefter har uppdateringar gjorts för att 

förbättra resultatet och också möjligheten att kunna påverka. Till denna process hör därför de båda 

hållbarhetsbedömningarna, den som gjort till samrådet och den uppdaterade versionen från 2016.  

                                                      

 

 

1 Här hittas det gamla programförslaget.  

2 Här hittas det aktuella programförslaget. 

3 Programområdet kallades tidigare för Dag Hammarskjöldstråket då det ligger intill Dag Hammarskjölds väg. 
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Utöver dokumenten kopplade direkt till planprogrammet, samt översiktsplan och fördjupad 

översiktsplan, är exempelvis köpeavtalet för förvärvet av marken i Ulleråker viktig data, då det framgår 

att marken har ett högt värde och därmed en av anledningarna till att exploatering planeras.   

Intervjuer 

Intervjuer har under projektets gång genomförts med aktörer som Uppsala kommun, Uppsala vatten, 

länsstyrelsen samt konsulter på Sweco. Urval av intervjupersoner skedde utifrån mejl och telefonkontakt 

med nämnda aktörer vilket ledde till kontakt med tillgängliga och intresserade respondenter. Dessa 

ansågs relevanta utifrån deras roll för planmonopolet (Uppsala kommun), deras roll som ägare av 

grundvattentäkten (Uppsala Vatten), samt rollen att samordna statens intressen (Länsstyrelsen i Uppsala 

Län). Även aktörer utöver de som är representerade i listan med respondenter nedan har kontaktats, t.ex. 

har branschorganisationen Svenskt Vatten tillfrågats om medverkan. Aktörernas roller och relevans för 

examensarbetet diskuteras också vidare i den avslutande diskussionen kring metoden.  

Intervjuerna har genomförts enligt kvalitativ semi-strukturerad modell enligt Kvale (1996), där 

huvudsakliga frågor ställdes till motparten vilka följdes upp med passade frågor beroende på svar. Denna 

metod valdes eftersom denna intervjuteknik ger intervjuaren möjlighet att anpassa intervjun till 

respondenten och ställa följdfrågor när detta kan krävas. Också för att kunna byta plats på frågor om det 

ses som lämpligast utifrån vad som tidigare diskuterats under intervjun. Dock har intervjuerna inte varit 

ostrukturerade då tydliga frågor varit utformade i förväg (se bilaga 2) och då det också funnits syfte med 

att ställa dessa frågor till respondenterna. Den kvalitativa metoden har sin utgångspunkt i att 

verkligheten kan uppfattas olika (vilket den gör av dessa respondenter), detta bidrar också till att det inte 

är möjligt att generalisera som i kvantitativa metoder där data samlas in. I den kvalitativa metoden är 

forskaren (i detta fall intervjuaren och analysören) ett viktigt redskap, som delaktig i intervjun och dess 

vändningar den tar men också som den som tolkar resultaten i resiliensanalysen. 

Listan nedan består av samtliga respondenter, dess roll i Ulleråker-projektet, organisationen de arbetar 

för samt datum för genomförd intervju. Intervjuerna har genomförts via Skype, telefon eller som 

fysiskt möte. Alla respondenter har tillfrågats om deras namn får nämnas i rapporten, alternativt om det 

vill vara anonyma och alla har godkänt medverkan med namn och position. 

- Katarina Forslöw, miljösamordnare på Uppsala kommun.  

Telefonintervju 2016-03-24 

- Gunilla Lindgren, vattenförvaltning på Länsstyrelsen i Uppsala Län.  

- Möte 2016-02-19. 

- Joachim Onkenhout, grundvatten-konsult på Sweco.  

Skypeintervju den 2016-04-25. 

- Irina Persson, dagvatten-konsult på Sweco.  

Skypeintervju den 2016-05-03. 

- Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala kommun.  

Telefonintervju den 2016-03-11. 

- Karin Wertsberg, grundvattenskydd på Uppsala Vatten.  

Telefonintervju 2016-05-13. 

- My Sellberg, forskare vid Stockholm Resilience Center (SRC).  

Möte den 2016-04-06. 

 

3.5. Studiebesök 

Examensarbetet har också inneburit ett besök, vilket ägde rum den 19 februari 2016, i Uppsala där det 

geografiska området Ulleråker undersöktes till fots. Detta besök gav mig känsla för områdets storlek, 

uppfattning om den gamla sjukhusbebyggelsen som finns inom området liksom den övriga bostads- och 

skolbebyggelsen som finns i Ulleråker idag. Innan besöket hade mycket inläsning skett samt studier av 

området på karta.  
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4. Kontext 

Detta kapitel introducerar läsaren till viktiga lagar, regler och normer för vilka en analys kommer att 

göras under governance-avsnittet i resiliensanalysen. Detta är viktigt då detta är delar av formella 

institutioner som inkluderas tillsammans med informella i detta avsnitt.  

 

4.1. Lagar  

Miljöbalken (MB) trädde i kraft år 1999 och dess bestämmelser syftar till att främja en hållbar utveckling 

i enlighet med Brundtlandkommissionens definition (Miljöbalk, 1998:808). Denna balk samordnar 

förordningar kring miljö och natur och därigenom bestämmelser kring vattenskydd. Plan- och bygglagen 

och lagen om allmänna vattentjänster är dessutom relevanta för planläggningen av ett område som kan 

påverka kvaliteten på grundvattnet. (Vattenmyndigheterna, 2010) 

 

4.2. Miljökvalitetsmål 
Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver naturens kvalitet där flera av dessa mål har en tydlig 

koppling till vatten. Fem mål är direkt knutna till vatten och det nionde målet fokuserar på grundvatten 

och dess kvalitet, vilket är mest relevant i detta fall. (Vattenmyndigheterna, 2010) 

Miljökvalitetsmålet ”grundvatten av god kvalitet” preciseras vidare i sex underkategoriseringar utifrån 

grundvattnets kvalitet, kemisk status, påverkan på ytvatten, kvantitativ status, grundvattennivåer samt 

bevarande av naturgrusavlagringar (SGU, 2013). Sedan år 2000 finns det ett gemensamt direktiv för att 

säkra en god vattenkvalitet i Europa vad gäller yt- och grundvatten, som kallas vattendirektivet. Istället 

för att använda de administrativa länsgränserna är Sverige uppdelat i fem områden, vattendistrikt, utifrån 

vattnets avrinningsområden. För Europa gäller då inte heller landsgränserna som avgränsning, eftersom 

ett problem på ett ställe i sin tur påverkar områden nedströms. (Vattenmyndigheterna, 2010) 

 

4.3. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) beskriver den kvalitet, i det här fallet, en vattenförekomst ska ha vid en 

förutbestämd tidpunkt. Huvudregeln innebär att vattnets kvalitet inte får försämras. Konstgjorda och 

kraftigt modifierade vatten och den kemiska samt ekologiska statusen för ytvattenförekomster och 

grundvattenförekomster kan användas för att sätta status på vattenförekomsten. (Vattenmyndigheterna, 

2010).  

 

4.4. Ansvarsfördelning 
Uppsala län tillhör både Bottenhavets och Norra Östersjöns vattendistrikt, men kommunerna ansvarar 

för dricksvattenförsörjning och hantering av avloppsvatten som har tydlig koppling till kvalitet och 

användning av vatten. På regional nivå ansvarar länsstyrelserna för att övervaka vattnens tillstånd inom 

länet, till skillnad från de myndigheter på nationell nivå som exempelvis Sveriges Geologiska 

Undersökning (SGU) och Naturvårdsverket som tar fram föreskrifter och vägleder utifrån och i arbetet 

med vattendirektivet. Även SMHI, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Boverket ansvarar för frågor 

som rör förvaltningen av Sveriges vatten. Dessutom bidrar universitet och forskning till att värdefull 

kunskap kring förvaltningen utvecklas.  (Vattenmyndigheterna, 2010) 
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5. Resiliensanalys 

Resiliensanalysen nedan följer Resilience Alliance handbok ”Assessing Resilience in Social-Ecological 

Systems: Workbook for Practitioners”, vilken är uppdelad i fem delar, se metod-kapitlet.  

 

5.1. Steg 1 – Systembeskrivning  

Detta steg ämnar till att definiera kärnsystemets gränser geografiskt, men också dess utveckling 

historiskt samt att identifiera huvudsakliga problem och störningar som kan påverka systemet samt 

aktörer som är relevanta för systemet. (Resilience Alliance, 2010; Walker & Salt, 2012) 

Systemet och dess gränser  

Det geografiska området Ulleråker sträcker sig från Ångström-laboratoriet i norr till Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) i söder och från strax väster om Dag Hammarskjölds Väg i väst till strax 

öster om Fyrisån i öst. Detta geografiska område kommer fortsättningsvis benämnas som kärnsystemet, 

vilket planprogrammet för Ulleråker påverkar. Kärnsystemet, är ett social-ekologiskt system och består 

av grundvattenakvifären under Ulleråker, men också av sociala system inom Ulleråker (som de 

människor som bor i området, tekniska system samt lagar som miljöbalken och plan- och bygglagen). 

Området är sedan tidigare ett gammalt mentalsjukhusområde och består av ett flertal gamla byggnader, 

men också mer ny bostadsbebyggelse från 2000-talet (Uppsala kommun, 2016). Uppsala kommun köpte 

år 2014 marken (Kronåsen 3:1 och och 4:1) i Ulleråker av Landstinget i Uppsala län för 1,8 miljarder 

kronor (Kommunstyreslen i Uppsala kommun, 2014), vilket är anledningen till kommunens planer för 

den nya stadsdelen Ulleråker (Lindgren, 2016). 

Grundvattentäkten sträcker sig genom och under hela Uppsala stad och kan därför ses som ett system 

på en högre nivå än kärnsystemet. Dock är den del av grundvattentäkten som befinner sig under 

Ulleråker (inom Ulleråkers geografiska område) också en del av kärnsystemet. Infiltrationen av vatten 

som sker inom kärnsystemets geografiska gränser tillhör därför kärnsystemet. Området Ulleråker är 

skyddat som inre skyddszon för vattenskyddsområde, respektive skydd som motsvarar inre skyddszon 

för vattenskyddsområde (se Figur 11). (Sweco & Uppsala kommun, 2015; WSP, 2014) 

Vattenförekomsterna i Ulleråker eftersträvar både god kemisk och ekologisk status vad gäller ytvatten 

och god kemisk och kvantitativ status vad gäller grundvatten (Sweco & Uppsala kommun, 2016). Som 

läget är nu har grundvattnet en otillfredsställande kvantitativ status på grund av användning av 

bekämpningsmedel, miljögifter och näringsämnen från punkvisa källor inom området och mer diffust 

från infrastruktur och transporter (Uppsala kommun, 2016).   
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Figur 11. Vattenskyddsområde kring Ulleråker i Uppsala (WSP, 2013). Ulleråker är markerat som en ring i efterhand av 

författaren. Detta är alltså det geografiska område som motsvarar kärnsystemet.  

Ulleråker 
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Resiliens av vad? Huvudkomponenter i det social-ekologiska systemet4 

 

Figur 12. Programförslaget som plankarta, vilken har beslutats av plan- och byggnadsnämnden den 17 mars 2016 och 

godkändes av kommunstyrelsen den 6 april (Uppsala kommun, 2016).  

                                                      

 

 

4 Innehåller steg 1.1 Identifying main issues och steg 1.2 Resilience of what? Key components of the social-

ecological system från praktikerns handbok. 
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Programförslaget (se Figur 12, i bilaga 1 finns dessutom planprogrammet för Ulleråker i förhållande till 

planprocessen beskriven) för Ulleråker innebär ny bebyggelse på Uppsalaåsen, vilken också är mycket 

viktig för Uppsala då den förser staden med dricksvatten. Eftersom Ulleråker är skyddat som inre 

vattenskyddsområde, är grundvattentäkten, och dricksvattenförsörjningen viktiga komponenter att 

beakta. (Sweco & Uppsala kommun, 2015; WSP, 2014)  

Att planlägga inom vattenskyddsområde innebär risker att förorena grundvattnet om något skulle 

inträffa. Exempelvis är händelser som tankbilsolycka, brand med inkluderat släckningsarbete, olycka 

vid byggskedet, infiltrering av dagvatten, läckande avloppsrör samt pålning något som i hög grad kan 

påverka grundvattentäkten och möjligheten att använda denna för att förse Uppsala med dricksvatten. 

(Sweco & Uppsala kommun, 2015; WSP, 2014; Lindgren, 2016) 

Nollalternativet innebär den sannolika utvecklingen av området utan att planprogrammet för Ulleråker 

genomförs. Detta innebär att exploatering runt Ulleråker kommer att genomföras inom Södra staden, 

programförslaget genomförs inte men viss förtätning av befintlig struktur genomförs på grund av 

områdets närhet till centrum och därmed dess lämplighet för utökad bebyggelse. Sjukhusbebyggelsen 

anpassas till andra ändamål och en del av dessa blir bostäder. En liten ökning av befolkningen väntas 

ske fram till 2030 men detta är inte tillräckligt för att kapaciteten av kollektivtrafiken ska utökas. Ingen 

heltäckande strategi för hur yt-, dag- och grundvatten skall hanteras tas heller fram. (Sweco & Uppsala 

kommun, 2016) 

 

Tabell 2. Utvalda aspekter från hållbarhetsbedömningen av planprogrammet för Ulleråker (Sweco & Uppsala kommun, 2016). 

Aspekter Hållbarhetsbedömning5 

 

GRUNDVATTEN-

KVALITET  

(Miljö) 

Med fokus på 

miljökvalitetsnormer för 

grundvatten, pågående 

utredning för riksintresse för 

vattenförsörjning samt 

föreskrifter för 

vattenskyddsområde (inre 

respektive yttre skyddszon).  

Programförslag 

Konsekvenser: En utbyggnad av Ulleråker innebär, p.g.a. grundvattentäktens oskyddade 

läge inom stora delar av utbyggnadsområdet, risker för ökad spridning av föroreningar till 

grundvattnet. Detta kan leda till stora konsekvenser med lång varaktighet för många 

människor i Uppsala och Stockholmregionen. Dock föreslår planprogrammet att hänsyn ska 

tas till vissa känsliga zoner vilket minskar sannolikheten för att en olycka ska inträffa. 

Sammantaget bedöms programförslaget ge stora negativa konsekvenser, men något mindre 

än det gamla programförslaget. Genomförs de planerade skyddsåtgärderna (t.ex. för brand 

eller fordonsolycka) bedöms planprogrammet ge risk för små negativa konsekvenser. 

Åtgärdsförslag: De skyddsåtgärder som har tagits fram ska inarbetas i kommande 

detaljplaner för att säkerställa en säker drift av området. Fler skyddsåtgärder behöver 

utvecklas för befintlig bebyggelse för att begränsa konsekvenser från olycka eller brand även 
där. 

Nollalternativ 

Konsekvenser: Trafiken bedöms öka i detta alternativ och eftersom det inte finns något 

utarbetat skydd väntas risken bli mycket stora negativa konsekvenser för 
grundvattenkvaliteten. 

Åtgärdsförslag: Utformningen av den fysiska miljön men även åtgärder rörande 

planeringsprocesser, organisation och beteenden, kan göra riskerna lägre och behöver därför 
under hela planerings- och utbyggnadstiden utredas och förfinas. 

                                                      

 

 

5 Bedömningarna i hållbarhetsbedömningen följer en sjugradig skala från Mycket stora negativa konsekvenser – 

Stora negativa – Små negativa – Neutrala – Små positiva – Stora positiva – Mycket stora positiva konsekvenser. 

För mer om bedömningsskalan enligt hållbarhetsbedömningen se Sweco & Uppsala kommun (2016).  
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YTVATTENKVALITET  

(Miljö) 

Med fokus på Fyrisåns 

vattenförekomster i enlighet 

med vattendirektivet och 

miljökvalitetsnormer för 
ytvatten.  

Programförslag 

Konsekvenser: Dagvattenreningsdammar har lagts till planprogrammet och gör att 

konsekvenserna av förslaget minskar till skillnad från det gamla programförslaget, men det 
finns fortfarande risk för stora negativa konsekvenser. 

Åtgärdsförslag: Se grundvatten 

Nollalternativ 

Konsekvenser: Trafiken bedöms öka i detta alternativ och eftersom det inte finns något 

utarbetat skydd väntas risken för förorening av ytvattentäkterna kvarstå. En viss utbyggnad 
av området leder till små negativa konsekvenser för ytvattenkvaliteten i bl.a. Fyrisån 

Åtgärdsförslag: Åtgärder som renar och leder bort dagvattnet behöver implementeras, 
infiltration till grundvattnet anses olämpligt. 

 

UPPSALA STADS 

DRICKSVATTEN-

FÖRSÖRJNING  

(Ekonomisk) 

Med fokus på förutsättningar 

för kort och långsiktig tillgång 

till rent grundvatten genom att 

värna åsens kapacitet och 

kvalitet. 

Programförslaget 

Konsekvenser: Att planerna tar hänsyn till de olika zonernas känslighet och de 

skyddsåtgärder (dagvattenhantering och byggnadsutformning) som krävs minskar riskerna i 

förhållande till det gamla programförslaget. Om de föreslagna skyddsåtgärderna genomförs 

antas riskerna minska i förhållande till det gamla programförslaget. Sammantaget små 
negativa konsekvenser. 

Åtgärdsförslag: samma som för Grundvatten. 

Nollalternativet 

Konsekvenser: Grönområden kvarstår och bidrar till rening och omhändertagande av 

dagvatten. Dock väntas trafiken öka i Ulleråker då det sker en inflyttning till resten av Södra 

staden. Det finns dessutom inte ett tillräckligt skydd vid befintlig bebyggelse, trafik och 

verksamheter som utgör en risk för dricksvattenförsörjningen. Vid en olycka innebär detta 

kostsamma investeringar på liknande sätt som i det gamla programförslaget (och i det nya 

programförslaget). Risk för stora negativa konsekvenser. Potential finns att minska riskerna 
om åtgärder vidtas. 

Åtgärdsförslag: samma som för Grundvatten. 

 

Den nya bebyggelsen i Ulleråker, enligt det gamla programförslaget, har ifrågasatts av bland annat 

forskare från SLU, SIG, SGU och Uppsala universitet. I den debattartikel som publicerats i UNT 

(Uppsala Nya Tidning) motsätter de sig planerna och skriver att de ”anser att planförslagen för Södra 

staden medför en exploatering som i en oacceptabel omfattning kommer äventyra vattenkvalitet i åsen. 

Allra störst är riskerna i de delar där åsen passerar genom Ulleråker, i åsens absoluta närområde som 

tydligt pekats ut som känsliga infiltrationsområden.” (Köhler m.fl., 2015). Uttalandet pekar alltså mot 

FÖP Södra staden, där Ulleråker också ingår. 

Kommunen arbetar med frågor kring hur vattnet ska hanteras och detta är också en viktig fråga i den 

hållbarhetsbedömning som har gjort för planprogrammet, se Tabell 2 (Sweco & Uppsala kommun, 

2016). Det innebär att kommunen är medvetna om att det innebär stora risker med att bygga på 

grundvattentäkten. Denna medvetenhet, tillsammans med det gamla programförslaget och dess 

hållbarhetsbedömning (2015), har bidragit till en viss omarbetning av det det gamla programförslaget 

och som lett fram till det programförslag som godkändes av kommunstyrelsen i april 2016 (Uppsala 

kommun, 2016; Forslöw, 2016).  Omarbetningen av det gamla programförslaget innebär att ingen 

bebyggelse nu är planlagd på det mest känsliga området, åskärnan (Forslöw, 2016).  

Utifrån hållbarhetsbedömningen för den fördjupade översiktsplanen för Södra staden framgår det att 

planerna främjar både sociala och ekonomiska aspekter, men att nollalternativet också har negativa 

konsekvenser vad gäller dricksvattenförsörjning (Uppsala kommun, 2015a). Nollalternativet kan 

fortfarande innebära vissa risker för att en brand eller tankbilsolycka inträffar och att föroreningar på så 

sätt infiltreras till grundvattentäkten, dessutom innebär detta förslag ingen omfattande strategi för hur 

dessa risker ska hanteras (Sweco & Uppsala kommun, 2016). 
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Utifrån ovanstående tabell (Tabell 2) från hållbarhetsbedömningen samt från kommunen, länsstyrelsen 

och SGU har problem och störningar som kan påverka vattentäkterna i kärnsystemet och därmed 

dricksvattenförsörjningen identifierats (Sweco & Uppsala kommun, 2016; Lindgren, 2016; SGU, 2013; 

Pelling, 2016; Forslöw, 2016). Dessa redovisas i Tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Sammanfattning av de identifierade huvudproblem som behandlas i resiliensanalysen och som kan följa av 

genomförande av planprogrammet för Ulleråker och delar av systemet som anses mycket värdefulla. 

Huvudproblem Delproblem/störningar som påverkar 
systemet 

Systemdelar som anses 
värdefulla för aktörer 

Risk att förorena 
dricksvattentäkten 

Brand och medföljande släckningsarbete 

Grundvattentäkten för 
dricksvattenkvalitet 

Tankbilsolycka 

Olycka vid byggskede 

Infiltrering av dagvatten/ Dagvattenhantering 

Läckande avloppsrör 

Pålning 

Risk att förorena 
ytvattnet (i Fyrisån) 

Avrinning till Fyrisån – recipient dagvatten 
Fyrisån som källa till råvatten som 
pumpas till grundvattentäkten för 

dricksvatten till Uppsala 

 

De viktigaste naturresurserna som finns att tillgå i kärnsystemet är i form av ekosystemtjänster (EST), 

dels som dricksvatten (försörjande EST) men också som rening av vatten (reglerande EST). Handboken 

definierar naturresurser som EST men inkluderar också andra delar som ekonomi, politik osv. En annan 

naturresurs enligt denna tolkning är därför ekonomi där kommunen har ett intresse av att sälja marken 

få att få igen pengarna de ligger ute med (Lindgren, 2016). Möjligheten till att erhålla dricksvatten och 

rening av vatten genom grundvattentäkten kan tänkas ses direkt inom kärnsystemet samt indirekt utanför 

kärnsystemet och de tre största aktörerna är kommunen, Uppsala Vatten samt kommuninvånarna (se 

Tabell 8, i steg 4 om governance).   

Resiliens mot vad? Störningar, plötsliga händelser samt osäkerheter6 

Det finns många specifika störningar som kärnsystemet bör vara resilient mot. Det mer övergripande 

problemet där dessa störningar är inkluderade är planprogrammet, men också nollalternativet. För det 

första är en av de generella riskerna att förorena grundvattnet i åsen och därmed dricksvattentäkten, 

vilket är en risk med byggnation på åsen (Lindgren, 2016).  

Utifrån detta och de huvudproblem som påverkar systemet kan varje enskilt problem (kan också 

benämnas som en störning) vidare förklaras och utvecklas som plötsliga puls-händelser eller mer 

långsamt ankommande press-händelser, vilka behandlas i Tabell 4.  

En befolkningsökning är inte idag identifierat som ett problem men skulle kunna ses som en störning 

som kan påverka problemet i framtiden. Att planlägga för 8000 nya bostäder innebär i sig en 

befolkningsökning för området Ulleråker och därmed att ett ökat uttag av dricksvatten är nödvändigt. 

Uppsala kommun planerar för 75 000 till 135 000 fler invånare fram till 2050 (Uppsala kommun, 

2015d). Detta kräver planering och ökad utveckling av staden, där dessa nya invånare samt de människor 

                                                      

 

 

6 Motsvarar kapitel 1.3 Resilience to what? Disturbances, disruptions, & uncertainty i handboken. 
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som redan idag bor i Uppsala ska kunna förses med dricksvatten. Med en ökad befolkning kan en 

störning som påverkar möjligheterna till dricksvattenförsörjning bli allvarlig. Fler människor påverkar 

också uttaget av vatten ur åsen, alltså kvantiteten av vatten i grundvattentäkten och en större volym 

vatten måste därför tillföras från Fyrisån eller Tämnaren. Detta kan därför påverka statusen av 

vattenförekomsterna i förhållande till miljökvalitetsnormerna, vilka inte får försämras 

(Vattenmyndigheterna, 2010).  Störningen ses som en press-händelse som långsamt påverkar systemet 

över tid. 

En tankbilsolycka kan ses som en plötslig (puls-)händelse som har mycket allvarliga konsekvenser för 

grundvattnets kvalitet (Räddningsverket, 2006). Sker en sådan inom åsens mest känsliga område kan 

infiltrationen ske mycket snabbt och förstöra möjligheterna till att använda åsen som dricksvattentäkt. 

Dessutom kan aktörerna som påverkas vara många och intressena skilda, vilket kan försvåra insatserna 

då släckningsarbete kan gå före en miljöpåverkan (Räddningsverket, 2006). Konsekvenserna av en 

sådan olycka kan bli allvarliga för grundvattnet i åsen. Kemikalieutsläpp, trafikolycka med oljeutsläpp 

och en olycka vid byggskedet med utsläpp av farligt ämne kan i detta fall liknas vid tankbilsolyckan.  

Att en brand i en byggnad inträffar är allvarligt i sig och uppkommer plötsligt som en puls-händelse. 

Konsekvenserna från släckningsarbetet för att hantera en uppkommen brand är betydligt högre än själva 

branden (Lindgren, 2016). Brandsläckning kan få mycket allvarliga konsekvenser på 

dricksvattenförsörjning (ibid). Brandskum som tidigare har använts för släckning innehöll högfluorerade 

ämnen (PFAS) (Svenskt Vatten, 2015), som kan påverka möjligheten till att använda råvatten från 

grundvattentäkten negativt. Även om inte skummet inte innehållet PFAS i sig för vattenmassorna med 

sig farliga substanser från byggnaden som kan påverka grundvattentäkten.  

Infiltration av dagvatten till grundvattentäkten sker långsamt och störningen kan därför kallas en press-

störning. Denna typ av störning påverkar åsen och dess vatten, påverkan är liten men mätbar (WSP, 

2013). Åsen kan under en lång tid hantera en liten mängd dagvatten och de föroreningar som kommer 

med dagvattnet. Vid långvarig infiltrering kan trycket bli för stort och åsens buffertförmåga kollapsa, 

vilket innebär att åsen inte längre kan användas som källa för dricksvatten. Infiltration till 

grundvattentäkten avråds därför vid detaljplanering (WSP, 2013). Att istället avleda dagvattnet till 

Fyrisån kan ses som en tillfällig lösning (press), men åns vatten pumpas också tillbaka till åsen för att 

förstärka grundvattenbildningen. Dessutom rinner Fyrisåns vatten ner till Mälaren och påverkar hela 

Stockholmsregionens dricksvatten.  

Dagvatten ska dock hanteras i ett tätt system för att förhindra att dagvatten kan infiltreras till 

grundvattnet. Detta kommer att avledas, och för att inte försämra miljökvalitetsnormerna i Fyrisån, till 

dagvattendammar innan det släpps ut i recipienten Fyrisån (Onkenhout, 2016).  

Läckande avloppsrör kan både vara en störning under lång tid (press) om läckaget är litet och 

svårupptäckt, men kan också uppkomma plötsligt (puls). Detta påverkar åsen på ett liknande sätt som 

infiltration av dagvatten.  

Klimatförändringar kan ses som långsamt påtryckande händelser (press) som ger allvarliga 

konsekvenser i form av skyfall, torka och översvämningar som påverkar möjligheten till uttag av 

dricksvatten dessutom försvårar dessa störningar hanteringen av dagvatten. Det täta systemet som har 

föreslagits som lösning på dagvatteninfiltration måste dimensioneras för oförutsägbara händelser för att 

inte riskera infiltration till grundvattnet.  
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Tabell 4. Puls- och presstabellen. Visar historiska samt framtida störningar som kan komma att påverka kärnsystemet i 

Ulleråker. Händelserna delas in i puls respektive press, där puls står för en plötslig händelse och press för långsamt 

påtryckande händelse. 
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Press Kontinuerligt 

Krävs mer resurser 
t.ex. större uttag av 

dricksvatten 

Mindre 
allvarlig 

- 

Tankbils-
olycka 

Puls 

Ca 2700 

larm/år
7
om 

utsläpp av 
farligt ämne 

Jorden, åsen och 
därmed dricksvattnet 

Mer allvarlig - 

Trafikolycka Puls 

Ca 2700 
larm/år7om 
utsläpp av 

farligt ämne 

Jorden, åsen och 
därmed dricksvattnet 

Allvarlig - 

Brand & 
släckning av 

brand i 
byggnader 

Puls 

Ca  
10 000 

larm/år7 i 
Sverige 

Jorden, åsen och 
därmed dricksvattnet 

från släckning 

Allvarlig 
Mer allvarlig 
vid släckning 

- 

Kemikalie-
utsläpp 

Puls 

Ca 2700 
larm/år7 om 
utsläpp av 

farligt ämne 

Jorden, åsen och 
därmed dricksvattnet. 

Ytvattnet 
Mer allvarlig - 

Olycka vid 
byggskede 

t.ex. utsläpp av 
farligt ämne 

Puls 

Ca 2700 
larm/år7 om 
utsläpp av 

farligt ämne 

Jorden, åsen och 
därmed dricksvattnet 

Mer allvarlig - 

Infiltration av 
dagvatten 

Press Kontinuerligt 
Jorden, åsen och 

därmed dricksvattnet 
Mer allvarlig 

Mer intensiv med fler 
hårdgjorda ytor. Men 

tätt system ska 
hantera detta. 

Avrinning av 
dagvatten till 

Fyrisån 
Press Kontinuerligt 

Ytvattnet och till slut 
om vattnet i Mälaren 

Mer allvarlig 
Mer intensiv med fler 

hårdgjorda ytor 

Läckande 
avloppsrör 

Press/ 
Puls 

- 
Jorden, åsen och 

därmed dricksvattnet. 
Ytvattnet 

Allvarlig - 

Klimat-
förändringar 

Press Kontinuerligt 

Skyfall. 
Översvämningar. 

Torka. Möjlighet till 
dricksvattenuttag 

minskar.  
Dagvatten 

Allvarlig - 

 

                                                      

 

 

7 MSB, 2012. Statistik och analys. Räddningstjänst i siffror https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27060.pdf 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27060.pdf
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Utveckling av systemet till olika nivåer 8 

Kärnsystemet påverkas inte bara av komponenter inom systemet utan också av både sociala och 

ekologiska dimensioner på både högre och lägre nivåer. Egentligen är dessa olika system tätt bundna till 

varandra. Beroende på vart systemgränserna för kärnsystemet sätts hamnar alltså olika komponenter i 

eller utanför systemet. Stadsbyggnadsprojektet Ulleråker påverkas från en högre systemnivå i hög grad 

av det rådande politiska läget men också av inflyttningen till staden och därmed Uppsalas planering för 

en ökad befolkning. Vad gäller ekologiska dimensioner handlar dessa om klimatförändringar som 

havsnivåhöjningar, översvämningar, skyfall och torka som påverkar systemet lokalt även om 

förändringarna också sker globalt.  

Det finns fyra grundvattenbrunnar i Uppsala som alla ligger utanför kärnsystemet Ulleråker (på en högre 

systemnivå då dessa tillhör dricksvattenförsörjningssystemet för hela Uppsala). Dessa är Storvad (norr 

om Uppsala), Galgbacken (strax norr om centrum), Stadsträdgården (strax söder om centrum) och 

Sunnersta (söder om Uppsala, vid Ekoln) (Wertsberg, 2016). Dessa fyra punkter förser de två 

vattenverken Gränby (nordöst) och Bäcklösa (sydväst) med vatten (Uppsala vatten, 2015b). Sunnersta 

är den grundvattenbrunn som ligger söder om Ulleråker och är därför den brunn av dessa fyra 

grundvattenbrunnar som kommer att påverkas av en infiltration av förorening i Ulleråker. Detta eftersom 

grundvattnet strömmar ned mot sjön Ekoln (se Figur 2). Uppsala Vatten kan delvis fördela uttaget mellan 

dessa punkter, och under kortare tidsperioder tillgodose dricksvattenbehovet med hjälp av tre av dessa. 

Alla fyra grundvattenbrunnarna är nödvändiga för en säker dricksvattenförsörjning, då systemet förlorar 

redundans (enkelt förklarat betyder redundans överskottskapacitet) när endast tre punkter används och 

systemet blir mycket utsatt för andra typer av störningar. (Wertsberg, 2016)  

Det finns också två vattentorn i Stadsskogen och i Boländerna som behövs för att klara variationerna i 

förbrukningen under dygnet. Vattentornen behövs också som reserv vid t.ex. en olycka där 

brandsläckning krävs om pumparna i de två vattenverken slutar fungera. (Uppsala vatten, 2015b)  

På en lägre systemnivå handlar sociala aspekter om hur boende i området kan hantera de 

försiktighetsåtgärder som krävs för att bo inom inre vattenskyddsområde. De ekologiska dimensionerna 

på lägre systemnivå handlar om mer geologiska frågor som markkomposition, perkolation, porositet av 

materialen i åsen, strömning av vatten i åsen (se Tabell 5). 

Tabell 5. Sociala och ekologiska dimensioner av system på högre och lägre nivåer som påverkar kärnsystemet. 

 Sociala dimensioner som påverkar 
kärnsystemet 

Ekologiska dimensioner som påverkar 
kärnsystemet 

Högre 
systemnivå 

Politik, mänsklig påverkan och åsikter 
om Uppsalas utveckling och 

utbredning. Inflyttning till staden. 

Klimatförändringar (globalt  lokalt): 
Havsnivåhöjningar, översvämningar, skyfall, torka.  

Grundvattentäkten (utbredning genom hela 
Uppsala) samt systemet för dricksvattenförsörjning 

Kärnsystemet 

Mindre 
systemnivå 

Hantering av de försiktighetsåtgärder 
som krävs av de boende inom 

stadsbyggnadsprojektet. 

De enskilda detaljplanerna. 

Geologiska processer. 

En historisk tidslinje kan delas upp på flera olika sätt. Praktikerns handbok menar på att uppdelningen 

bör ske utifrån högre och lägre systemnivåer. I den historiska tidslinjen som presenteras nedan har jag 

                                                      

 

 

8 Motsvarar kapitel 1.4 Expanding the system – Multiple space and time scales i handboken. 
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delat upp händelserna utifrån de som direkt kan kopplas till vatten, vilka då kan räknas till en högre 

systemnivå som påverkar kärnsystemet samt övriga händelser som också ligger på högre systemnivåer 

och händelser kopplade direkt till kärnsystemet. Kärnsystemets händelser inkluderas ännu bara av att 

kommunen köper marken samt samrådsförslaget för planprogrammet för Ulleråker, vilket till stor del 

beror på att detta stadsbyggnadsprojekt ännu är i planeringsstadiet. Figur 13 visar en översiktlig historisk 

tidslinje (detaljerade händelser hittas i bilaga 3). 

Det är inga uppenbara återkommande händelser som inkluderats i den historiska tidslinjen. Däremot 

förändras det högre systemet när utsläpp av högfluorerade ämnen, PFAS (samlingsbegrepp för PFOS 

och PFOA vilket står för perfluorerade och polyfluorerade ämnen), sker. Kärnsystemet kan förändras 

på ett liknande sätt när planprogrammet genomförs, vilket analyseras vidare utifrån den adaptiva cykeln 

i steg 2.  

 

Figur 13. Historisk tidslinje (varje specifik händelse redovisas i bilaga 3), uppdelad utifrån händelser kopplade till vatten (blå) 

samt övriga händelser (grön) på högre systemnivå och händelser inom kärnsystemet (röd). 

 

5.2. Steg 2 – Systemdynamik  

Detta steg ämnar till att identifiera och analysera systemet utifrån den adaptiva cykelns fyra faser samt 

utifrån de systemlägen vilka systemet kan förändras till när systemet passerar en tröskel. Systemet kan 

i vissa fall vara irreversibelt när en tröskel passerats och då vara fast i det nya systemläget.  

En konceptuellt föränderlig modell - den adaptiva cykeln9 

Ett system kan ses följa vissa mönster. Den adaptiva cykeln kan användas för detta och består som 

tidigare beskrivits av de fyra faserna; exploatering (r), konservering (k), frigörelse (omega, Ω) och 

omorganisering (alfa, α) (Folke, 2006). 

Att beskriva var kärnsystemet befinner sig i den adaptiva cykeln är svårt. Socio-ekologiska system är 

komplexa och det finns många olika aspekter att inkludera i en sådan bedömning. För-loopen (r- och k-

                                                      

 

 

9 Motsvarar kapitel 2.1 A conceptual model of change – The adaptive cycle i handboken 
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fas) är den längre delen av den adaptiva cykeln, om sett ur ett tidsperspektiv, och det är vanligt att 

systemen befinner sig i någon av dessa fas då systemet utvecklas (Folke, 2006). Tillbaka-loopen har ett 

kortare tidsperspektiv (ibid), se teorin för exempel. 

Kärnsystemet kan antas befinna sig i k-fas, där det kan ha befunnit sig sedan 1800-tal då 

hospitalsområdet tillkom och senare också viss bostadsbebyggelse. Även samrådsförslaget till 

planprogrammet för Ulleråker landar inom ramen för tillväxtfasen och här börjar också bebyggelsen 

enligt det nya planprogrammet ta form (i framtiden). När bostäderna står klara enligt planprogrammets 

förslag och människor har flyttat in påverkas kärnsystemet och rör sig mot tröskeln mellan k-fas och 

omega-fas. De hårdgjorda ytorna ökar avrinningen till vissa delar och dagvattnet för med sig 

föroreningar som kan infiltreras till grundvattnet. Planprogrammet ska dock innebära ett 

omhändertagande av dagvatten för att minska risken för att grundvattentäkten förorenas (Uppsala 

kommun, 2016), hur detta ska ske är dock oklart enligt planprogrammet.  

Ett möjligt scenario är att det börjar brinna i en bostad och att släckvatten från räddningstjänsten 

(tillsammans med föroreningar från byggnaden) infiltreras till grundvattnet (Lindgren, 2016). 

Högfluorerade ämnen (PFAS) finns i det mesta för att förhindra antändning, liksom i brandskum som 

använts som släckmedel (Svenskt Vatten, 2015). Det finns enligt Livsmedelsverket (2016) exempel på 

att brandskum innehållandes PFAS har förorenat dricksvattentäkter och därför utgör detta en risk för 

systemet som kan få systemet att passera en tröskel. Ett annat möjligt scenario innebär ett utsläpp från 

en trasig avloppsledning vilket tillsammans med infiltration av dagvatten och kontaminerar 

grundvattentäkten. Eftersom ingen reservvattentäkt finns att tillgå står Uppsala kommun utan möjlighet 

att förse sina invånare med dricksvatten (frigörelse-fas). En omorganisering sker i båda dessa fall och 

dyr teknik, likt det aktiva kol som idag används för att rena råvattnet från PFAS i en av Uppsalas 

grundvattenbrunnar (Uppsala kommun, 2015c), måste installeras för att kunna rena råvattnet i 

reningsverken och möjliggöra användandet av dricksvattentäkten igen. Det finns också andra möjliga 

scenarier för kärnsystemets utveckling, där detta endast är två möjliga scenarier med teknisk lösning. 

Lösningen behöver inte heller i alla fall vara teknisk, utan kan beroende på föroreningen handla om att 

ge akvifären tid till återhämtning. Den adaptiva cykeln och dessa exempel illustreras i Figur 14.  

 

 

Figur 14. Figuren visar den adaptiva cykeln med dess fyra faser och ett exempel på hur kärnsystemet kan reagera och 

förändras vid störning som brand. Släckning med brandskum som i sig innehåller PFAS påverkar grundvattentäkten och 

tekniska lösningar kan krävas för att använda täkten för dricksvatten. 
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Nyckelfaktorer som indikerar hur systemet utvecklas över tid handlar om grundvattnets kvalitet (antalet 

förorenade ämnen i vattnet), drickbarheten (hur mycket rening, eller hur många reningssteg krävs för att 

för att vattnet ska bli drickbart), en annan indikator är hur många människor som får sitt vatten från 

grundvattentäkten. Dessa indikatorer kan kopplas till de störningar som kan få systemet ur balans och 

som listas i Tabell 4. 

En förändringsframkallande faktor för när systemet rör sig över från konserverings- till frigörelsefas för 

kärnsystemet är exemplet med utsläppet från avloppsledningen och en annan för det högre systemet är 

upptäckten av PFAS i dricksvattentäkten. Generellt sett kan det vara händelser som utsläpp av något 

slag eller infiltration av dagvatten som får dricksvattnet att påverkas negativt och som därmed förändrar 

systemet till något nytt, t.ex. att renings krävs för att kunna använda grundvattnet som dricksvattentäkt.  

För att bibehålla ett fungerande kärnsystem men också system på högre nivå (se Tabell 5) krävs det att 

utsläpp eller infiltration av förorenat vatten inte sker för att grundvattentäkten ska kunna användas för 

produktion av dricksvatten. Skulle grundvattnet förorenas är det dock viktigt att reningssystemet 

kvarstår och utvecklas (genom att nya tekniska lösningar tillkommer) för att rena det nya systemet av 

vatten och möjliggöra användandet av råvatten från täkten.   

Effektivitet och flexibilitet är två andra faktorer som är viktiga i resiliensanalysen. En ökad effektivitet 

ger en minskad flexibilitet och därmed en minskad resiliens. Reningssystemet för dricksvatten kan ses 

som mycket effektivt och mindre flexibelt. Det gör att om en olycka sker i Ulleråker tar det tid innan 

nya lösningar har utvecklats för att rena bort det ämne som tillkommit grundvattnet ur dricksvattnet. En 

ökad flexibilitet skulle därför göra systemet mer resilient mot störningar.  

Systemlägen10 

Eftersom systemet just nu befinner sig i en ny utvecklingsfas vad gäller hanteringen av 

grundvattentäkten gör det att det är svårt att se de exakta regimerna som systemet befunnit sig i tidigare. 

Kärnsystemet rör sig från en regim till en annan när någon form av vattenförorening släpps ut, infiltreras 

ner i åsen och perkoleras till grundvattnet. Det ska tydliggöras att det är skillnad på kärnsystemet och 

det högre systemet i vilket hela grundvattentäkten inkluderas, där kärnsystemet kan överleva som system 

även om det högre systemet kollapsar (blir förorenat). Dock kommer de boende i kärnsystemet ha 

samma svårigheter med att få tillgång till rent dricksvatten som resten av kommuninvånarna i Uppsala 

vid en sådan situation.   

I den utvecklingsfas kärnsystemet befinner sig i kan planerna för framtiden ses som det tröskelvärde 

eller förändringsframkallande faktor som kommer att få systemet att förändras till något nytt systemläge. 

Systemet rör sig från regim ett till regim två. I detta läge är det dock oklart hur regim två kan komma att 

se ut. De alternativ som presenteras i hållbarhetsbedömningen för planprogrammet för Ulleråker: själva 

programförslaget, det gamla programförslaget samt nollalternativet kan här ses som olika varianter av 

regim två.  

Reversibiliteten mellan de två systemregimerna varierar beroende på vilket systemläge systemet antar i 

regim 2. Nollalternativet liknar dagens kärnsystem mest vilket gör att reversibiliteten mellan det 

systemläget och dagens är högst. Figur 15 beskriver tre olika systemlägen för regim 2. 

                                                      

 

 

10 Motsvarar kapitel 2.2 Multiple states i handboken 
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Figur 15. Figuren bygger vidare på Figur 5 (i teorin), där de streckade linjerna i systemläge 2 visar på olika möjliga lägen 

systemet kan hamna i utifrån de olika möjliga alternativen: programförslag, nollalternativ samt det gamla programförslaget. 

Att grundvattentäkten förorenas genom genomförandet av programförslaget eller genom nollalternativet 

anses som ett oönskat läge i utvecklingen av kärnsystemet. Att kärnsystemet utvecklas i sig kan också, 

beroende på vilken aktör som tillfrågas, anses som något oönskat. Gunilla Lindgren, på Länsstyrelsen i 

Uppsala län menar till exempel på att det är ett oönskat läge att bygga på grundvattentäkten, eftersom 

byggnation på åsar tidigare inneburit att åsen har påverkats negativt. Hon menar därmed att regim två 

med det gamla programförslaget kommer ge en negativ påverkan på grundvattentäkten (Lindgren, 

2016). Erik Pelling, ordförande i plan- och byggnadsnämnden och i mark- och exploateringsutskottet 

inom Uppsala kommun, menar däremot på att det reviderade programförslaget snarare förbättrar och 

minskar riskerna för att något skall inträffa i jämförelse med riskerna för hur området ser ut och fungerar 

idag (Pelling, 2016).  

Tröskelvärden och övergångar mellan olika stadier11 

Övergången från dagens system till nästa systemregim sker troligen långsamt och smidigt, oavsett vilket 

systemläge kärnsystemet antar i regim två, eftersom byggnationen av en ny stadsdel inte sker från en 

dag till en annan. Däremot kan ett utsläpp av förorenande ämnen i Ulleråker påverka det högre systemet, 

grundvattentäkten, mycket plötsligt och abrupt. Ett utsläpp kan också ske som ett läckage, denna typ av 

störning kan därför störa systemet under lång tid. Det blir då en långsam förändring där motståndskraften 

i systemet slutligen blir för låg och förändringen till ett nytt systemläge sker. Det är dock mycket svårt 

att veta exakt när en tröskel passeras och att planera inför en sådan förändring av systemet handlar om 

stora osäkerheter.  

Huvudfaktorer som bidrar till att förändring sker handlar om utsläpp av förorenande ämnen i någon form 

men också klimatförändringar och politik. Klimatförändringar tas upp här eftersom det också är troligt 

att kärnsystemet i Ulleråker kommer påverkas av t.ex. havsnivåhöjningar, extrema skyfall och torka 

(IPCC, 2014) (händelser som inkluderas i Tabell 4). Politik, eller stadsplanering som påverkas av 

politiska beslut, påverkar områdets utveckling i detta fall genom de utvecklade alternativen; 

programförslaget, jämförelsealternativet (det gamla programförslaget) samt nollalternativet.  

Det är svårt att specificera det exakta läget av varje tröskelvärde när förändring sker gradvis och när 

faktorer som klimatförändringar inte bara styrs av vad som händer inom kärnsystemet utan på mycket 

högre global nivå. Programförslaget kan i sig ses som en social (politisk) faktor som påverkar det socio-

                                                      

 

 

11 Motsvarar kapitel 2.3 Thresholds and transitions i handboken 



- 41 - 

 

ekologiska systemet eftersom det är skapat av, och kan påverkas av, människan. Samtidigt är 

programförslaget ett möjligt framtida system som interagerar med ekosystemen i området.    

Kärnsystemet är känsligt för yttre påverkan, men påverkas i olika stor grad av huvudfaktorerna som 

bidrar till förändring. Dricksvattenkvaliteten kan ses som den huvudfaktor som indikerar på om systemet 

passerat en tröskel eller inte, där faktorerna klimatförändringar, utsläpp av förorenande ämnen från 

avlopp, trafikolycka eller byggskede eller infiltration av dagvatten till grundvattentäkten kan påverka 

detta. Eftersom påverkan kan ske med olika lång eller kort påverkantid är det också intressant att ta med 

i diskussionen. Vad gäller dagvatten är systemet mycket känsligt och kan påverkas allvarligt på lång 

sikt. I de förberedande utredningar som genomförts inför Hållbarhetsbedömningen för planprogrammet 

för Ulleråker avses avledning av nederbörd, dagvatten och avloppsvatten mycket viktigt för att eliminera 

risken för att detta infiltreras inom området och når grundvattnet (Sweco & Uppsala kommun, 2016). 

Dessutom är det mycket viktigt att hänsyn tas till markanvändningen och de olika zonernas varierade 

känslighet inom området där markens lämplighet för olika typer av verksamheter fastställs, för att tex 

minska risken för att avloppsledningar placeras på de mest känsliga platserna och riskerar läckage som 

kan infiltreras till grundvattnet (ibid).  

Vad gäller klimatförändringar är systemet känsligt mot olika typer av effekter av dessa. 

Havsnivåhöjningar och skyfall kan påverka nivåerna i Fyrisån, men studier har gjorts på vattennivåerna 

efter 100-årsregn och högsta möjliga vattennivå, och utifrån detta är bebyggelsen i programförslaget 

säker. Däremot bör filtrering genom jordbädd ske efter översvämning då dessa vattenmängder kan ta 

med sig förorenade ämnen och infiltreras till grundvattnet. (Sweco & Uppsala kommun, 2016) 

En utveckling av området sker till följd av politiska beslut, vilken i sig kan vara den avgörande faktorn 

som påverkar dricksvattenkvaliteten i systemet. Det gamla programförslaget innebär stora risker för 

dricksvattenkvaliteten och anses därför vara ett oönskat systemläge eftersom det troligen innebär att 

systemet passerar en tröskel för kvaliteten på grundvattnet och därmed möjligheten att använda detta för 

dricksvatten. Nollalternativet innebär på liknande sätt stora risker eftersom trafiken ökar i området när 

Södra staden bebyggs och kan därför ses som ett oönskat alternativ utifrån den aspekten, dock finns 

andra risker med programförslaget som också kan ses som oönskade. 

 

5.3. Steg 3 – Tvärvetenskapliga samverkansprocesser  

Detta steg ämnar till att vidare utveckla och analysera kärnsystemets täta sammankopplingar med högre 

och lägre system. En tät samverkan mellan processerna när de olika systemnivåerna befinner sig i samma 

fas i den adaptiva cykeln utgör en risk för att störning ska sprida sig över systemgränserna och orsaka 

kaos.  

”Panarchy”12 

Grundvattentäkten (vilken kan ses som ett högre naturligt system i förhållande till kärnsystemet då den 

sträcker sig genom hela Uppsala) befinner sig just nu i r- eller k-fas, beroende på om det högre systemet 

endast ses som ett naturligt eller socio-ekologiskt system.  Det är dock svårt att precisera ett systems 

positionering i förhållande till den adaptiva cykelns steg. Det högre systemet har konserverats från 1600-

talet (se tidslinjen i Figur 13) och en större frigörelsefas och efterföljande omorganisering har skett inom 

systemet då PFAS upptäcktes. Grundvattentäkten har här en nära koppling till hur kärnsystemet 

möjligen kan reagera vid utsläpp av PFAS (via brandskum) och en teknisk lösning kan efterliknas om 

ett utsläpp till grundvattentäkten sker i Ulleråker.  

                                                      

 

 

12 Motsvarar kapitel 3.1 The panarchy och innehåller delvis en diskussion från kapitel 3.2 Interacting thresholds 

and cascading change i handboken. 
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Ett exempel på en mindre händelse som konserverat systemet är att infiltration av råvatten från Fyrisån 

inleddes år 1956 som ökat perkolationen och därmed grundvattenbildningen (Uppsala vatten, 2015b). 

Ett annat exempel är att vatten från Tämnaren började tillföras Fyrisån år 1977 för att förstärka 

vattenmängden och möjliggöra fortsatt infiltration av råvatten till grundvattentäkten (ibid). Att 

perfluorerade substanser (PFAS) upptäcks i grundvattnet 2012 (Uppsala kommun, 2015c), som en del 

av det högre systemet och visar på hur kärnsystemet kan komma att reagera om ett utsläpp sker inom 

Ulleråker. Utvecklingen i det högre systemet beskrivs vidare i nästa delsteg utifrån den adaptiva cykeln.   

Att perfluorerade substanser (PFAS) upptäcks i grundvattnet år 2012 är en händelse som förändrat det 

högre systemet (Uppsala kommun, 2015c). Den adaptiva cykeln för grundvattentäkten och upptäckten 

av PFAS börjar i r-fas med att vattenförsörjningsanläggningen startas upp (1600-tal) och att systemet 

utvecklas till att innehålla vattenreservoar i slottstornet, så småningom vattentorn i Stadsskogen och 

Boländerna samt vattenreningsverk. Systemet övergår till k-fas där grundvattentäkten används till 

framställning av dricksvatten genom rening i reningsverken. Vatten från Fyrisån tillförs och förstärker 

grundvattentäkten och vatten från Tämnaren tillförs Fyrisån. När PFAS hittas i dricksvattnet går 

systemet över till frigörelsefasen och en omorganisering krävs. Nya tekniska lösningar installeras i 

reningsverket i Bäcklösa för att möjliggöra användningen av brunnarna i Stadsträdgården igen, vilka 

stängdes i omega-fasen. Rening från PFAS måste nu ske av det vatten som tas upp för att säkerställa 

dricksvattnets kvalitet (se Figur 16). Detta innebär att vattnet från grundvattentäkten kan användas igen 

(viktigt ur ett socio-ekologiskt perspektiv), men det innebär också att det naturliga systemet har 

förändrats i och med utsläppet.  

 

 

Figur 16. Figuren visar den adaptiva cykeln med dess fyra faser och ett exempel på hur grundvattentäkten som system 

förändras vid störning. 

 

Om kärnsystemet, de lägre systemen, liksom det högre systemet antas befinna sig i k-fas finns en risk 

för att störning ska sprida sig över systemgränserna och orsaka kaos. Systemets ”minne” och ”revolt” 

är återkopplingar från högre system till kärnsystem respektive från lägre system till kärnsystem (se Figur 

17). Ekologiskt och tekniskt kan exempelvis systemets ”minne” i detta fall innebära att kunskapen från 

händelserna i det högre systemet med föroreningar av PFAS kan användas för anpassning av 



- 43 - 

 

kärnsystemet vid en eventuell störning med likande ämnen. På ett liknande sätt påverkas kärnsystemet 

av politiska beslut kring den fördjupade översiktsplanen för Södra staden vari planprogrammet för 

Ulleråker är en del av detta. Ekologiskt innebär också att kunskap kring hur klimatförändringar ska 

hanteras mer lokalt kan komma till användning i utformningen av Ulleråker, t.ex. att bebyggelsen 

planeras utanför områden som kan översvämmas vid stora vattenflöden eller regnmängder (100-årsregn 

osv).  

Det lägre systemet, t.ex. i form av de enskilda detaljplanelösningarna kan påverka hur kärnsystemet i 

framtiden fungerar. Implementeras lösningar där risken för störningar i form av föroreningar till 

grundvattnet ökar, ökar också risken för hela kärnsystemet. På liknande sätt som systemets ”minne” 

fungerar ”revolt” för det lägre systemet, där ett exempel från denna fallstudie är svårare att ta fram 

eftersom detaljplanerna för området ännu inte helt är klara.   

 

Högre system 

 

Kärnsystem 

Ulleråker 

 

Lägre system 

 

Figur 17. Tvärvetenskapliga samverkansprocesser över systemnivåerna, där  

”minnes”-processer från det högre systemet och ”revolt”-processer från det lägre  

systemet påverkar kärnsystemet. 

Fördelarna med att utnyttja de tvärvetenskapliga interaktionerna mellan systemnivåerna innebär t.ex. att 

kunskap som redan finns inom kommunen om hur ett system kan omorganiseras efter kaos kan nyttjas 

för att snabbare återgå till en fungerande dricksvattenförsörjning när en plötslig störning inträffar.  

 

Minne 

Revolt 
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Generell och specifik resiliens13 

För generell resiliens finns det i huvudsak fyra delar som är viktiga att beakta, systemets mångfald, dess 

öppenhet, dess minnesbank samt dess konnektivitet.  

Vad gäller systemets mångfald och redundans finns det olika typer av diversitet att inkludera. Det finns 

olika grupper av människor som kommer att påverka kärnsystemet på olika sätt, t.ex. genom 

programförslaget. Systemets huvudproblem har analyserats tidigare och det finns en viss spridning av 

problem kopplade till programförslaget. Det som ämnas att bevara är grundvattentäktens möjligheter att 

användas för dricksvattenförsörjning till Uppsala. Här finns det aktörer som Uppsala kommun som 

påverkar kärnsystemet med programförslaget, Uppsala Vatten som ägande av grundvattentäkten, samt 

produktion av dricksvatten, liksom boende i området och därmed en spridning av intressen. I andra fall 

är effektivitet något som strävas efter, men när det gäller resiliens blir systemet mer utsatt när det är 

effektivt (enkelspårigt) och därmed har det en låg resiliens.  

I detta fall har systemet en minnesbank vad gäller hanteringen av tidigare störningar, som PFAS i det 

högre systemet. Vad gäller systemets öppenhet gäller det att hitta balans. Systemet är öppet till 

omkringliggande system och den täta kopplingen mellan kärnsystemet och det övre systemet gör också 

att konnektiviteten är hög. Uppsala har idag endast en vattentäkt och saknar en reservtäkt (Uppsala 

kommun, 2015d). För att möjliggöra ytterligare expansion av staden kan ytterligare vattentäkter stärka 

resiliensen av grundvattentäkten (ibid), också därmed akvifären inom kärnsystemet. Det är viktigt att 

notera att de tvärvetenskapliga samverkansprocesserna är viktiga för den generella resiliensen. 

Den specifika resiliensen, den mot specifika störningar, har diskuterats tidigare i exempelvis avsnitten 

om ”resiliens av vad?” och ”resiliens mot vad?”. Hanteringen av dagvatten är en sådan fråga där 

intressena kring generell och specifik resiliens kan ställas mot varandra. För att lösa problemet kring 

riskerna att infiltrera vatten till grundvattentäkten kan vattnet istället avledas till Fyrisån. Den generella 

resiliensen talar mot detta då ett sådant system ska vara så effektivt som möjligt (och har därmed en låg 

resiliens) samtidigt som påverkan flyttas från grundvattentäkten till Fyrisån. Den höga graden av 

öppenhet och konnektivitet inom systemet i och med infiltrationen av vatten från Fyrisån till 

grundvattentäkten kan därför påverka systemets generella resiliens, samtidigt som den främjar den 

specifika resiliensen i grundvattentäkten.  

 

5.4. Steg 4 – Governance – Aktörssamverkan 

Detta steg innehåller i huvudsak en diskussion kring aktörssamverkan och formellt samt informellt 

beslutsfattande. 

Anpassningsbar governance samt formella och informella regler14 

Människor är en av de största faktorerna som bidrar till klimatförändringar, samtidigt är människan 

också mycket beroende av de ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller för dess överlevnad. En 

utmaning är därför att utveckla governance-system som bidrar till att säkra ekosystemens förmåga att 

bidra med ekosystemtjänster i framtiden. (Folke, 2006) 

Samhället är uppbyggt av en mängd regler, där vissa är formella, andra informella. Formella regler 

handlar bland annat om system och rättigheter; som lagar, planer och policys. De informella reglerna 

handlar om sociala normer och beteenden hos samhället och därmed till exempel boende familjer i 

området. (Resilience Alliance, 2010) 

                                                      

 

 

13 Motsvarar kapitel 3.3 General and specified resilience i handboken. 

14 Motsvarar kapitel 4.1 Adaptive governance and institutions i handboken. 
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I stadsbyggnadsprojektet Ulleråker är ett flertal aktörer mycket viktiga, däribland kan Uppsala kommun, 

Uppsala Vatten, Länsstyrelsen och SGU räknas in (se Tabell 8). Inom kommunen är främst tre delaktörer 

viktiga; dessa är planläggningsenheten (inom stadsbyggnads-förvaltningen), miljöförvaltningen samt 

politikerna. För ytvattenkvaliteten finns också Fyrisåns vattenförbund som verkar för en god 

vattenkvalitet i Fyrisåns avrinningsområde. (Onkenhout, 2016)  

Det är dock inte bara dessa aktörer som har påverkan på beslutsfattandet kring vattenfrågor kring 

Ulleråker. Planer, policys och lagar styr också vattenanvändningen och påverkar därför kvaliteten på 

grundvattnet samt ytvattnet. Handboken för resiliensanalys använder ordet ”institutions” för de formella 

och informella reglerna, vilka tas upp i Tabell 6. Här ingår lagar som miljöbalken, plan- och bygglagen, 

lagen om allmänna vattentjänster samt mål och normer som miljömålen och miljökvalitetsnormerna (läs 

avsnittet kontext). EUs vattendirektiv samt översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen för Södra 

staden och planprogrammet har liksom tidigare nämnda institutioner begränsad flexibilitet i att hantera 

frågor och lösningar kopplade till huvudproblemen. Målet med Tabell 6 nedan är att se om 

institutionerna ökar eller begränsar flexibiliteten av lösningarna på de identifierade problemen. Om en 

institution ökar flexibiliteten för att hantera ett problem kan man säga att denna institution förstärker 

flexibiliteten och därmed kan anpassa sig efter de identifierade problemen. Om de istället begränsar 

flexibiliteten innebär det att de endast kan tänka sig ett visst arbetssätt eller att lösningarna måste se ut 

på ett visst sätt.  

Lagtexterna som behandlas som institutioner i tabellen ska följas och är därmed begränsande i 

kopplingen till lösningarna på problemen men bör också vara ett medel för att hantera problem, t.ex. 

genom att miljöbedömningar ska göras enligt miljöbalken för en åtgärd som antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Det betyder också att en begränsad flexibilitet inte nödvändigtvis innebär att 

institutionen medför dålig flexibilitet.  

Kommunen har annars en viss flexibilitet i att vilja bygga bostäder och utveckla staden för 

kommuninvånarna, de är dock ändå begränsade till att följa nationell lagstiftning vilket är anledningen 

till att de både förstärker och begränsar flexibiliteten i dessa frågor. Politikerna har dessutom incitament 

för flexibilitet där de vill skapa en attraktiv stad med bostäder, service och så vidare, vilket därför kan 

göra dem mer flexibla, men liksom kommunen (som planeringsinstans) finns här också lagar och regler 

som bör uppfyllas och som gör att de också kan begränsa flexibiliteten i lösningarna kring ett problem. 

I de flesta fall förstärks eller begränsas flexibiliteten, men för vissa institutioner behandlar de också 

många olika frågor och gör därför att de både kan vara begränsande och samtidigt förstärkande. I vissa 

frågor förstärker därför kommunen (som planeringsinstans) och politikerna (som del av kommunen) 

flexibiliteten och i andra frågor är de begränsande i form av att de måste följa de av lagar och regler som 

existerar. 
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Tabell 6. Institutioner, i form av formella och informella regler, samt om dessa ökar eller minskar flexibiliteten kring 

huvudproblemen (Resilience Alliance, 2010). 

 

Besluten som tas kring riskerna att förorena dricksvattentäkten samt ytvattnet kan ligga på flera nivåer. 

I fallet Ulleråker är risken att förorena dricksvattentäkten direkt lokal eftersom det är kärnsystemet som 

behandlas och det är därför i detta område som en eventuell infiltration kommer att ske. Nivån för 

beslutsfattande kan däremot ses som kommunal, då det är kommunen som har rådighet för 

implementeringen av planprogrammet för Ulleråker. Det finns dock en regional nivå av beslutsfattande 

i form av EU:s vattendirektiv. Inom detta beslutsfattande inkluderas planering för större 

avrinningsområden vilket inkluderar risker för att förorena dricksvattentäkten i Ulleråker. Länsstyrelsen 

och SGU har också möjlighet att påverka beslutsfattandet och därmed är frågan också regional och 

nationell. Eftersom riskerna behandlas på flera nivåer bör detta innebära att de ekologiska processerna 

tillgodoses och att dricksvatten som ekosystemtjänst kvarstår i framtiden. För ytvattenrecipienten kan 

ett liknande resonemang föras. Frågan är kommunal eftersom avrinningen och tillförseln av dagvatten 

från området berörs i planprogrammet för Ulleråker, men kan också vara regional då genom exempelvis 

länsstyrelsen kan vara med också påverka. Dessutom finns nätverket Fyrisåns vattenförbund som verkar 

för vattenvården regionalt i Fyrisåns avrinningsområde (Fyrisåns vattenförbund, 2015). Detta 

sammanfattas i Tabell 7. 

 
Tabell 7. Nivåer av beslutsfattande. 

 

                                                      

 

 

15 I vissa frågor förstärker kommunen flexibiliteten i andra begränsas de av lagar och regler. 

Formella och informella regler 

Huvudproblem Institutioner Förstärker flexibiliteten 
(Ja/Nej) 

Begränsar flexibiliteten 
(Ja/Nej) 

Risk att 
förorena 

dricksvatten-
täkten 

Risk att 
förorena 
ytvatten-

recipienten 

Miljöbalken Nej Ja 

Plan- och bygglagen Nej Ja 

Lagen om allmänna vattentjänster Nej Ja 

Miljökvalitetsmålen Nej Ja 

Miljökvalitetsnormer Nej Ja 

Vattendirektivet Nej Ja 

Planprogrammet Ulleråker Nej Ja 

FÖP Södra staden Nej Ja 

Översiktsplan Uppsala Nej Ja 

Dagvattenprogram Nej Ja 

Boende/familjer Ja Nej 

Kommunen (plan/exploatering) Ja
15

 Ja15 

Politiker/ Politiskt incitament  Ja15 Ja15 

Nivå av beslutsfattande 

Huvudproblem Lokal, kommunal, 
regional, nationell 

Passande gällande ekologiska 
processer? (Ja/Nej) 

Föreslagna förbättringsåtgärder 

Risk att förorena 
grundvattentäkten 

Kommunal (+ flera nivåer) Ja 
Samverkan för ej försämring av 

MKN 

Risk att förorena 
ytvattenrecipienten 

Kommunal (+ flera nivåer) Ja 
Samverkan för ej försämring av 

MKN 
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Det finns olika typer av governance och därmed olika lösningar på problem kopplat till beslutsfattande. 

Nobelpristagaren Elinor Ostrom (ekonomipriset 2009) har föreslagit en lösning som baseras på 

förändring inifrån en organisation och hon är därmed skeptisk till statlig kontroll. Hon argumenterar för 

att ett gemensamt ägande genom brukarföreningar som själva kan utveckla regler och mekanismer som 

skapar bättre förutsättningar än de begränsningar som någon utifrån, som inte har kunskap om de lokala 

förutsättningarna inom en organisation, kan sätta på en verksamhet. (Ostrom, 1990) 

På ett likande sätt som Ostrom argumenterar för krävs det lösningar utifrån de lokala förutsättningarna 

även i Ulleråker. Teknikkonsultföretaget Sweco var till en början anlitade som ”generalkonsult” för 

uppdraget i Ulleråker där de har jobbat för att hitta lokal förutsättningar men kommunen har själv tagit 

över det ansvaret och samverkansprocesserna har då till viss del förändrats (Persson, 2016).   

Nedan presenteras en lista av verksamma aktörer i Ulleråkerprojektet, samt deras maktförhållanden 

utifrån de intervjuer som har genomförts. Inom kommunen är både Stadbyggnadsförvaltningen och 

Miljöförvaltningen samt de politiska nämnderna viktiga aktörer (Onkenhout, 2016; Persson, 2016). En 

annan mycket viktig aktör är Uppsala Vatten eftersom de äger grundvattentäkten och därmed vill att 

status för denna inte skall försämras (Persson, 2016).  Allmänheten som dricker vattnet kan också vara 

en viktig grupp då dessa påverkas av grundvattnets kvalitet för dricksvatten, men dessa är också en stor 

grupp i det högre systemet och är därför inte lika viktiga att ta upp här.  

 

Tabell 8. Aktörerna och dess formella och informella makt. 

Lista av aktörer Formell makt  
(stark, mellan, svag) 

Informell makt  
(stark, mellan, svag) 

Konflikter med andra aktörer  

Kommunen: Planenheten/ 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

Stark   

Kommunen: Exploaterings-
kontoret/Stadsbyggnadsförv. 

Stark   

Kommunen: Miljöförvaltningen Stark   

Kommunen: Politiker/Nämnder Stark  Stark vilja till exploatering 

Uppsala Vatten Mellan  Vill skydda grundvattentäkten. 
Är ägare av grundvattentäkten 

Länsstyrelsen Mellan  Negativ inställning till 
planprogrammet 

SGU Mellan  Negativ inställning till 
planprogrammet 

Räddningstjänsten Svag   

Vattendistrikten Svag   

Sweco, konsult Svag   

Uppsala Vattencentrum 
(samordning av vattenforskning 

mellan UU och SLU) 

Svag   

 

Det finns vissa skillnader mellan maktförhållanden och möjligheten att påverka beslutsfattandet i 

verkligheten. Kommunen har både en formell och en informell marktroll vad gäller beslutsfattandet 

kring byggnation. Formellt sett äger de frågan i och med planmonopolet och kan därmed påverka 

utformningen av området, men informellt kan de också påverka andra aktörer. Politikerna har en uttalad 

vilja att bygga och utveckla staden med boende och service, men de har också ett ansvar att kunna förse 

sina kommuninvånare med dricksvatten.  

Det finns dock aktörer, som exempelvis länsstyrelsen, som i detta fall menar på att en ökad diskussion 

kring programförslagen under utformningen hade kunnat förbättra programförslaget tidigare i processen 

(Lindgren, 2016). Liksom länsstyrelsen har forskare från SLU, SIG, SGU och Uppsala universitet 

motsatt sig de första planerna och det gamla programförslaget genom en debattartikel i UNT (Köhler 

m.fl., 2015). Detta uttalande har bemötts av kommunen och programförslaget innebär nu inte bebyggelse 

på de allra mest känsliga delarna av åsen. Området väster om åskärnan där den mesta bebyggelsen nu 
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är placerat är dock inte riskfri. Detta område är troligen lika känsligt som området öster om åsen, och 

fram till Fyrisån, vilket är mindre känsligt då isälvsavlagringarna där är täckta av lera som gör att en 

infiltration sker långsammare (SGU, 2015). 

Det finns stora fördelar med att öka samverkansprocesserna mellan de verksamma aktörerna i Uppsala. 

Onkenhout menar att Akademiska sjukhuset som också byggs i Uppsala är ett annat riskprojekt utifrån 

grund- och dricksvattenfrågor. Kunskap från detta projekt skulle därför kunna utveckla och förbättra 

teknikerna i Ulleråker, då dessa byggnationer sker på en djup marknivå, och som därför har stora risker 

för grundvattnet men vilka hanteras på ett bra sätt. (Onkenhout, 2016) 

Som beslutsprocesserna idag ser ut följer de strukturen av planprocessen, men en ökad samverkan 

mellan aktörerna skulle kunna skapa ett mer hållbart och resilient programförslag, och därmed ett mer 

hållbart och resilient Ulleråker. Utifrån de intervjuer som har genomförts kan jag se att flera av aktörerna 

önskar en bättre samverkan, men att denna idag saknas. Att de uttalanden som sker mestadels går via 

yttranden på förslag gör processen långsam. I Ulleråker är dessutom flera planeringsnivåer igång 

samtidigt (Persson, 2016). En snabbare process är i många fall positiv, men att snabba på den annars 

långsamma planeringsprocessen utgör i sig en risk. I detta fall planeras Södra staden (FÖP) och 

Ulleråker (planprogram och detaljplaner) samtidigt vilket innebär att besluten från FÖP eventuellt inte 

följer med ner i varje detaljplan. 

Praktikerns handbok pekar här på att det krävs adaptiva lösningar för att röra sig från konventionellt 

beslutsfattande till ett mer samverkande. De föreslår därför nätverksbyggande för att stärka kapaciteten 

att hantera oförutsägbara händelser. Social inlärning för att förstå systemdynamiken och att institutioner 

designas för anpassning och hantering av klimatförändringar. Dessutom behövs strategier för att hantera 

osäkerheter och komplexitet med betoning på lösningar för att reducera utsattheten hos systemet och 

stärka kapaciteten och anpassningsförmågan. Avslutningsvis bör institutionell mångfald främjas för att 

gynna innovation, säkra lokal ekologisk kunskap, stärka kapaciteten och minska sårbarheten. 

(Resilience Alliance, 2010)   

 

Sociala nätverk16 

Eftersom aktörerna i detta fall är kopplade utifrån planprocessen är det inte relevant att utveckla plottar 

och sammanbinda många av aktörerna med varandra. De är kopplade till viss del redan idag, vilket 

innebär att det snarare är hur de samverkar som i detta fall är intressant att diskutera vidare. Utifrån 

figuren nedan finns det dock vissa observationer som är viktiga att föra fram och som är enhetliga med 

att öka samverkan mellan verksamma aktörer. 

                                                      

 

 

16 Motsvarar kapitel 4.2 Social networks among stakeholders i handboken. 
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Figur 18. Beskriver hur aktörerna för frågor kopplat till vatten i Ulleråker är kopplade till varandra.  

 

Utifrån Figur 18. Beskriver hur aktörerna för frågor kopplat till vatten i Ulleråker är kopplade till 

varandra. är det dock tydligt att vissa aktörer är svagt kopplade och att andra är mer kopplade. 

Kommunen, och speciellt kommunens planenhet, är en ”obligatorisk passagepunkt” i enlighet med 

”Actor-Network-Theory”. I denna ”obligatoriska passagepunkt” är aktörerna tvingade att delta i 

förhandlingar inom ramen för detta (Rydin, 2013). Det betyder att planenheten styr mycket av den 

samverkan som sker och kapaciteten hos kommunikation och samverkan mellan aktörerna blir 

begränsad. Detta är en viktig anmärkning som bör läggas till diskussionen om att arbeta för nya och 

ökade samverkans-former för att öka effektiviteten i samverkan.  

 

5.5. Steg 5 – Agerande utifrån analysen   

Detta steg innehåller en samling av resultaten från resiliensanalysen med svar på vissa återkopplande 

frågor till tidigare steg i tabeller och figurer. Utifrån detta kan sedan planeringsstrategier utformas. 

Aktörer

Kommunen: 
Plan-

enheten

Kommunen:  
Miljö-

förvaltningen

Kommunen: 
Exploaterings-

kontoret

Kommunen: 
Drift och 
Underhåll

Kommunen: 
Politiker 

Uppsala 
Vatten

Länsstyrelsen

SGU

Vatten-
distrikten

Konsult: 
Sweco
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Summering av resiliensanalys-resultaten 17  

Strukturen av praktikerns resilienshandbok ämnar till att vara en process för att bygga kunskap om hur 

ett systems interaktioner och dynamik fungerar samt att identifiera dess tröskelvärden. Generellt sett ska 

denna analys ge ökad kunskap kring det socio-ekologiska systemet vilket i detta kapitel samlas i två 

figurer, en i del A och en annan i del B. (Resilience Alliance, 2010) 

Del A – Systemmodell  

 

Figur 19. Kortfattad sammanfattning av resiliensanalysens resultat. Figuren bygger på en tabell som återfinns i bilaga 4.  

Ovanstående modell är utformad utifrån praktikerns handboks tabell med vägledare frågor för att 

sammanfatta analysresultaten från resiliensanalysen i stora drag (se bilaga 4). Alla frågor enligt denna 

tabell är dock inte lätta att svara på med ett par ord utifrån gjord analys (i stegen). Modellen (Figur 19) 

kan dock ses som en mycket förenklad variant av Ulleråker, som geografiskt område, och system som 

på högre och lägre nivåer interagerar med detta. Viktigast att ta med sig från detta steg är vikten av 

grundvattentäkten (som ett högre, ekologisk system) och dricksvatten som en mycket viktig försörjande 

och stödjande ekosystemtjänst som denna grundvattentäkt bidrar med. Resterande delar av modellen 

syftar till verksamma aktörer och störningar som riskerar att snabbt eller långsamt påverka 

grundvattentäkten och möjligheten till rent dricksvatten.  

                                                      

 

 

17 Motsvarar kapitel 5.1 Synthesizing the assessment findings i handboken. 
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Del B - Trösklar och interagerande 
Nedanstående figur är egentligen en utveckling av en figur jag valt att utesluta i analysen. Denna figur 

(20) struktureras omkring kritiska tröskelvärden av social och ekologisk karaktär. I detta fall tillför 

figuren (20) tydlighet och kan användas som en avslutande reflektion kring tröskelvärden utifrån 

frågorna i handboken (vilka återfinns, tillsammans med svaren som figuren baseras på, i bilaga 4).  

 

 Lägre systemnivå         Kärnsystem Högre  
systemnivå  

    

So
ci

al
 

 - Ej försiktighet vid 
byggnation/hos boende 

- Politiska beslut 

- Programförslag 

Ek
o

lo
gi

sk
 

 - Utsläpp av förorenande ämnen 
(trafikolycka, tankbilsolycka, 
maskinläckage) 

- Dagvatten 

- Klimatförändringar 

Figur 20. Beskriver sociala och ekologiska trösklar som kan få systemet ur balans, och därmed transformeras till ett nytt 

systemläge.  

De viktigaste långsamma variablerna som kan kopplas till tröskelvärden är infiltration av dagvatten samt 

ledningsläckage, vilka har diskuterats ibland annat steg 2 och 3 tidigare. Det finns dock också risker 

med en snabb planprocess som kan kopplas till skiften mellan systemlägen. Utvecklingen av Ulleråker 

går mycket fort och flera nivåer av processen pågår samtidigt vilket gör att det finns risker med att 

underlaget från de övre handlingarna (FÖP och planprogram) inte följer med ner i varje detaljplan 

(Persson, 2016). Den snabba planprocessen som planprojektet Ulleråker är en del av kan därför i sig ses 

som en faktor som kan bidra till att systemet tar sig över en tröskel och gör att systemet förändras till 

något nytt. Detta är också en del av de politiska besluten och risken att systemet hamnar i ett oönskat 

läge blir en effekt av processhastigheten kring utvecklingen av Södra staden.  

Ett utsläpp av något slag (kanske en tankbilsolycka, en trafikolycka, brandvatten eller oljeläckage från 

en maskin eller fordon vid byggnation), dagvatteninfiltration i stora mängder är faktorer som kan ses 

som trösklar. Sker något av detta kan systemet med stor sannolikhet transformeras till ett nytt (eventuellt 

oönskat) systemläge. Det är dock inte säkert, eftersom storleken på utsläppet har en viss påverkar på 

konsekvenserna. Sannolikheten att t.ex. en brand inträffar någon gång, och att denna brand måste släckas 

kan ses som hög, liksom att konsekvenserna av detta också är höga gör att risken för denna störning är 

hög. Samma resonemang kan användas för infiltration av dagvatten i stora mängder. Dock ska Ulleråker 

ha ett tätt system för att hantera dagvatten vilket gör att sannolikheten för att dagvatten i stora mängder 

ska kunna infiltreras minskar, och även om konsekvenserna kvarstår, minskar risken något.  

Andra trösklar är klimatförändringar, vilka kärnsystemet har svårt att påverka, men anpassningsåtgärder 

(tillsammans begränsningsåtgärder) är samtidigt något som bör inkluderas i planeringen för att skapa ett 

resilient system. Skyfall och översvämningar påverkar i stor grad hur dagvatten kan omhändertas inom 

det täta systemet som föreslås. Tekniska system, som det täta systemet bör ses som, har en viss 

dimensionering (Onkenhout, 2016), och ökade vattenmängder kräver ett mer omfattande system. 

Dagvattendammen, som ska ta hand om dagvattnet innan det leds ut i Fyrisån bör både placeras utifrån 

förhöjda vattennivåer i Fyrisån och storleksmässigt dimensioneras för större vattenmängder vid extrema 

regn. Det täta systemet möter också svårigheter för att kunna hantera sådana extrema och oförutsägbara 

händelser beroende på hur det utformas. Ett kraftigt regn kan därför eventuellt innebära att dagvatten 

infiltreras till grundvattnet och att dagvatten rinner ut i Fyrisån utan att först uppehållas i 

dagvattendammen.   

En god samverkan mellan de inblandande aktörerna borde dock kunna minska riskerna, bland annat 

genom att minska sannolikheten för att vissa störningar ska kunna inträffa.  

Störningar 
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Del C – Övriga resultat och observationer18 

För att göra en bra resiliensanalys är det viktigt att det som är specifikt för systemtänkande kring resiliens 

(”resilience thinking”) är inkluderat. Dessa tre viktiga aspekter är att ett systemtänkande inkluderas, att 

tröskeleffekter identifieras, liksom att analysen inkluderar ett långsiktigt perspektiv. Dessa faktorer 

(nedan) går hand i hand med handbokens grundpelare och Walker och Salts huvudkoncept (Sellberg, 

2016): 

- Social-ekologiska system (systemtänk) 

- Komplexa adaptiva system (risker för tröskeleffekter och att utvecklingen inte alltså sker 

linjärt och förutsägbar utan inkluderar stora osäkerheter)  

- Utveckling över skalor av tid och rum (långa tidsperspektiv, men också olika geografiska 

skalor) 

Alla dessa tre delar tas upp i analysen, även om tidsperspektivet är det som diskuteras minst. Vad gäller 

tröskelvärden så är dessa svåra att identifiera för social-ekologiska system. För Ulleråker handlar 

tröskeleffekterna (enligt ball-in-the-basin modellen) om att en förorening infiltreras till 

grundvattentäkten och förorenar denna så att vatten inte kan användas från grundvattenbrunnen i 

Sunnersta (Wertsberg, 2016), och därmed att vattnet inte kan användas för dricksvatten. Alltså påverkas 

inte bara kärnsystemet Ulleråker, utan också dricksvattenförsörjningen för hela Uppsala då 

dricksvattensystemet har en mycket låg redundans vid uttag från endast tre av fyra brunnar. Att en 

grundvattenbrunn blir obrukbar innebär en stegvis förändring, skulle dock något mer oönskat inträffa 

samtidigt som en brunn ej är brukbar kan systemet ytterligare stegvis förändras. Sker ett kraftigt utsläpp 

och möjligheten att använda grundvattenbrunnen i Sunnersta elimineras kan det handla om en 

irreversibel förändring av systemet på högre nivå (grundvattentäkten). Det är dock mest troligt att denna 

systemförändring är på lång sikt ändå är reversibel då vattnet i akvifären strömmar nedåt och alltså sakta 

byts ut.   

Det längre tidsperspektivet är dock intressant att diskutera då detta är något som har en potential att 

förbättras i planeringsprocessen och därför något som resiliensanalysen kan bidra med. Generellt sett är 

det svårt att inkludera längre perspektiv då det är beroende av stora osäkerheter. Resiliensanalysen skulle 

kunna ses som en process som därför har möjlighet att sträcka sig över flera nivåer, t.ex. i och med 

avsnittet ”the panarchy”. Den normala planprocessen har ett ”struprörstänk” som denna metod kan 

frångå både tidsmässigt och genom systemtänk samt tröskelvärdesanalyser.  

Resiliensbaserat förvaltarskap  
Hur förvaltningsinsatser och utveckling av strategiska planer utifrån resultatet av resiliensanalysen kan 

genomföras och ser ut beror mycket på hur systemet ser ut. Det övergripande syftet med att föreslå 

förvaltningsinsatser är att skapa ett social-ekologiskt system som ger fördelar till samhället. Varje social-

ekologiskt system är unikt, vilket gör att varje insats behöver anpassas utifrån det specifika systemet. 

Praktikerns handbok ger exempel på anpassningar uppdelat i fyra kategorier där den första ska ämna till 

att bidra med biologisk, ekonomisk och kulturell mångfald. Den andra ska ämna till en blandning av 

stabiliserande återkopplingsmekanismer och förnybarhet. Den tredje ska ämna till social inlärning 

genom experiment och innovation. Avslutningsvis ämnar det fjärde steget till att anpassa 

aktörssamverkan till förändrade villkor. (Resilience Alliance, 2010)  

 

Dessa kategorier används i Tabell 9 som en grund för att föreslå insatser för att skapa ett mer resilient 

Ulleråker samt dricksvattensystem. De föreslagna lösningarna i tabellen är generella och breda och kan 

implementeras på många olika sätt. Lösningarna är föreslagna av analytikern/författaren men bygger på 

                                                      

 

 

18 Den här rubriken finns inte med i praktikerns handbok utan har lagts till för att samla upp andra viktiga delar 

som uppkommit från resiliensanalysen.  
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Resilience Alliance tabell och fyra kategorier. Många av de föreslagna insatserna har också behandlat 

på ett eller annat sätt i planprogrammet, men tas upp här för att visa på dess betydelse för att skapa ett 

resilient system med hög redundans. Uppsala Vatten menar på att det finns en redundans i systemet när 

fyra av fyra grundvattenbrunnar används för uttag till dricksvatten, men behöver en av dessa stängas av 

till följd av att grundvattentäkten förorenas blir redundansen och därmed systemets resiliens låg. Utifrån 

detta är en viktig insats för att öka resiliensen att hitta en reservvattentäkt.  

 

Tabell 9. Föreslagna förvaltningsinsatser både utifrån vad som har diskuterats som förslag till åtgärder och andra åtgärder 

som kan genomföras för att ytterligare öka kärnsystemets och det högre systemets resiliens. Rubrikerna/strukturen kommer 

från praktikerns handbok för resiliensanalys.  

Öka biologisk, ekonomisk och kulturell mångfald 

- Identifiera en reservvattentäkt 

- Utveckla det täta systemet för hantering av dagvatten – har diskuterats men är mycket viktigt 
att det faktiskt fullföljs. 

Öka blandningen stabiliserande återkopplingsmekanismer och kreativa lösningar 

- Utlys tävlingar för att hitta innovationer som bidrar till hållbara och resilienta lösningar för 
både ekologi, ekonomi och kultur.  

- Identifiera risker med extrema skyfall och översvämningar som kan påverka det täta 
systemet för dagvatten 

- Utveckla tekniska innovativa lösningar t.ex. genom att etablera grönområden som kan 
fungera som för hantering av dagvatten och översvämningar. 

- Införa kontrollprogram och tydlig uppföljning under byggprocess och efter inflyttning för att 
säkerställa att grund- och ytvatten inte påverkas negativt – har diskuterats men är mycket 
viktigt att det faktiskt fullföljs. 

- Utveckla mekanismer som stärker systemets ”minne” både vad gäller kärnsystemet men 
också inkluderat den högre systemnivån vilket förbereder systemaktörer att agera i 
händelse av störning. 

Öka social inlärning genom experiment och innovation 

- Använda resultaten från resiliensanalysen för att bygga resiliens i varje detaljplan. 
- Bredda synsättet och se hur byggnation på grundvattentäkter har hanterats tidigare, samt 

vilka konsekvenser det fått.  

- Inkludera systemtänkande kring resiliens i planering 

Öka anpassning av aktörssamverkan till de förändrade villkoren 

- Utveckla arenan för samverkan mellan aktörer, hitta samverkan utöver de interaktionerna i 
samverkan med samrådsyttrande. Kontinuerlig återkoppling från länsstyrelsen och SGU 
kan skapa ett mer resilient system. Hitta sätt för samverkan som inte är lika beroende av 
den obligatoriska passagepunkten som planenheten på Uppsala kommun utgör. 

- Testa nya arbetssätt. Kan fler aktörer bjudas in i processen och gemensamt hitta mer 
resilienta lösningar som möter många intentioner? 

- Bygg nätverk kring resiliens för att överbrygga hållbarhet och krishantering 

 

Förvaltningsinsatserna ovan kan användas för att gå vidare i resiliensanalysens avslutande kapitel 

kring förändring.  
 

Tid för förändring? 

Det är nu tid att ställa frågan ”är det nödvändigt att förändras?” En transformation är nödvändig när 

nuvarande ekologiska, ekonomiska och sociala strukturer är ohållbara. Det är dock viktigt att överväga 

för vem denna transformation är fördelaktig. En transformation inträffar när det sker förändringar i 

systemets definierande huvudfaktorer och i förhållandet mellan förändringscykler och 

återkopplingsmekanismer mellan nivåer av ”the panarchy”. (Resilience Alliance, 2010) 

Tidigare delar har identifierat aktörer i nyckelpositioner, och vidare beskrivit deras roller och 

förhållanden. Olika institutioner som också är viktiga för beslutsfattandet har också identifierats. Här 
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utvärderas systemet förändringskapacitet. Det är svårt att kontrollera en förändring i kärnsystemet och 

fokus bör istället ligga på att initiera åtgärder som kan leda till förändring, utifrån exempel från andra 

system. Det är därför viktigt att uppmärksamma om denna förändring då kan komma att kapas av andra 

intressen. (Resilience Alliance, 2010) 

Handboken använder här exempel från Stora Barriärrevet för att skapa förändring. Dessa åtgärder 

handlar i huvudsak om att överbrygga forskning och policy, vilket resiliensanalysen i sig kan vara en 

del av. Det handlar också om att förändra människors iakttagelseförmåga, som i Ulleråker kan handla 

om medvetenhet om riskerna med att bygga och bo på ett av de mest känsliga områdena av Uppsalas 

grundvattentäkt. Dessutom tas åtgärder upp för att underlätta deltagande och konsultation tillsammans 

med åtgärder för att öka det politiska stödet.  (Resilience Alliance, 2010) 

Strategierna från Stora Barriärrevet kan också användas för att initiera förändring inom systemet 

Ulleråker. Tabell 10 bygger på utvalda åtgärder från Stora Barriärrevet, som kan vara relevanta 

förändringsstrategier inom kärnsystemet i min fallstudie. Att ytterligare arbeta med governance och 

nätverk samt forum för förändring, att ge information till de boende kan göras digitalt genom att 

illustrativt visa på riskerna med olika handlingar inom vattenskyddsområdet och vad dessa kan göra för 

kommunens dricksvatten. Att förändra och öka det politiska stödet är också en viktig fråga som i detta 

fall kan byggas på intervjun med Pelling (2016) där riskerna bör inkluderas i större grad än att bara se 

fördelarna med byggnationen. En del svårigheter som uppkommit i Stora Barriärrevet kan också 

förväntas i Ulleråker (se Tabell 10). Vad gäller forskning finns stora osäkerheter generellt, det kan vara 

svårt att möta alla olika kunskapsnivåer och en låg förståelse för ekologiska problem och störningar som 

kan uppkomma. En annan barriär för förändring är det politiska ledarskapet som kontinuerligt byts ut. 

Detta kan vara en fördel men också en nackdel, då en samverkan kan fungera bra och en annan mindre 

bra.  

 

Tabell 10. Utvalda åtgärder från Stora Barriärrevet (Resilience Alliance, 2010), som kan passa som strategier i Ulleråker. 

Överbrygga 
forskning och policy 

Förändra 
människans 
iakttagelseförmåga 

Underlätta 
deltagande och 
konsultation 

Öka politiskt stöd 

- Rita upp befintliga 
nätverk av forskare och 
systemhanterare för att 
skapa dialog 
- Forum för att 
sammanställa 
information 
 
Barriärer: 
- Forskning är 
fragmenterad 
- Osäkerheter 
- Olika förväntningar från 
forskare och hanterare 
leder till brist på tillit 
 

- Tydlig och enkel 
information  
-Visualisering av 
områdets system 
- Kommunicera ett viktigt 
behov av konservering  
 
Barriärer: 

-Olika kunskapsnivåer 
och intressen 
- Lågt medvetande och 
förståelse av ekologiska 
problem, störningar och 
interaktioner inom 
ekosystemen  

- Bygga tillit genom 
personlig interaktion 
- Samhällsinformations-
möten 
- Se problem som 
möjligheter 
 
Barriärer: 

-Svårt att nå lokala 
grupper  
 

-Förbereda för 
förändring: expertis, 
tidsmässig planering av 
åtgärder, tillgängliggöra 
information  
-Ge information till viktiga 
aktörer som samverkar 
med andra 
nyckelpositioner 
 
Barriärer: 
- Utbyte av personer med 
makt 
- Brist på tillit från 
politiker 
- Olika åsikter 

 

Som systemet Ulleråker ser ut idag finns det också risker för att det rör sig mot en tröskel med utsläpp 

av förorenande ämnen till grundvattnet eller ytvattnet i Fyrisån. Den generella resiliensen i systemet 

bygger på dess mångfald, dess öppenhet, dess minnesbank samt dess konnektivitet, och kan behållas 

eller förändras i och med en transformation av aktörssamverkan.  

Att utveckla systemet, och därmed transformera det utan att det passerar en tröskel, med hjälp av 

aktörssamverkan kan innebära att aktörerna tillsammans agerar för hållbara och resilienta lösningar. Det 

finns idag i huvudsak två läger, en sida mot utbyggnad av Ulleråker enligt planprogrammet där 

exempelvis Länsstyrelsen och Uppsala Vatten kan räknas in och en annan sida för en utbyggnad där 

kommunen tillhör. Det finns dock potential att genomföra en utbyggnad av Ulleråker enligt Onkenhout 

(2016) och det han pekar på är att hänsyn i stor grad tas till den problematik som finns kring 
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vattenfrågorna och att de förslagna åtgärderna som planprogrammet också innehåller verkligen 

genomförs för att inte förorena varken grundvattentäkten eller recipienten Fyrisån. Aktörssamverkan 

kan i detta fall bidra till att gemensamt hitta bättre lösningar för hur en utbyggnad ska kunna ske på bästa 

möjliga sätt. 

Avslutningsvis ger Resilience Alliance (2010) råd för en förändringsprocess: 

1) Strategiska investeringar för att säkra viktiga ekosystem 

2) Införliva ekologisk kunskap i institutionella strukturer 

3) Skapa sociala och ekologiska nätverk 

4) Kombinera olika inlärningsformer  

5) Incitament för deltagande 

6) Identifiera kunskapsluckor 

7) Utveckla expertis 

En resiliensanalys är mest effektiv när den integreras i strategisk planering. Den ram för resiliensanalys 

som praktikerns handbok kan ses som, ämnar sig för kontinuerlig upprepning och finjustering av 

processen. De komplexa social-ekologiska systemen kan användas som modell för att uppnå långsiktig 

hållbarhet där resiliensens centrala koncept som flexibilitet och mångfald bidrar med tankar om 

systemets känslighet mot störningar över längre tid. När dessa frågor arbetas med kontinuerligt kan den 

adaptiva modellen fungera och bidra till måluppfyllelse samtidigt som systemets resiliens förhöjs. 

(Resilience Alliance, 2010) 
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6. Diskussion 

Detta kapitel diskuterar resiliensanalysens steg, resultat och antaganden. Dessutom diskuteras metodens 

användbarhet i en planeringskontext och om de avgränsningar som gjorts varit rimliga. 

Frågeställningarna besvaras, vilka sedan förtydligas än mer i slutsatserna.  

 

6.1. Generell diskussion   

Detta avsnitt besvarar i huvudsak frågeställning 1 ”vilka nya perspektiv kan en resiliensanalys 

identifiera i stadsutvecklingsprojektet Ulleråker med avseende på vattenförsörjningen i Uppsala?” och 

ger samtidigt en återkoppling till resiliensanalysen.  

Resiliensanalysen samlar störningar och problem som uppkommer från planprogrammet och tydliggör 

riskerna med en byggnation på rullstensåsen och därmed dess påverkan på grundvattentäkten. 

Stadsbyggnadsprojektet Ulleråker har svårigheter att hantera frågor som berör påverkan på vattentäkten. 

Uppsala kommun menar, genom Pelling (2016) och Forslöw (2016), att Uppsala är i behov av att bygga 

ut staden och att detta område söder om stadskärnan är mycket lämpligt för en sådan utbyggnad. 

Området har en strategiskt fördelaktig placering med dess närhet till centrum, men en byggnation av 

detta slag utgör också stora risker för dricksvattenförsörjningen. Ett argument för denna utbyggnad är 

att stora delar av Uppsala är byggt på grundvattentäkten (eftersom den sträcker sig igenom staden). Med 

kunskap om riskerna kring byggnation på grundvattentäkter kan det anses vara naivt att tro att en 

utbyggnad inte kommer att påverka grundvattentäkten. 

Synpunkter mot planprogrammet för Ulleråker har tydliggjorts där SGU redan i yttrandet till den 

fördjupade översiktsplanen för Södra staden hade åsikter kring byggnationen på de mest känsliga 

delarna av åsen, där Ulleråker ligger (SGU, 2015). Forskare från SLU, SIG, SGU och Uppsala 

universitet motsätter sig dessutom planerna (enligt det gamla programförslaget) genom debattartikel 

som publicerats i UNT. Kommunen har dock bemött detta och justerat planprogrammet, där 

bebyggelsen ej har lagts precis på den mest känsliga åskärnan. Området öster om åsen, och fram till 

Fyrisån, är mindre känsligt då isälvsavlagringarna där är täckta av lera som gör att en infiltration sker 

långsammare (SGU, 2015). SGU menar att detsamma borde gälla för området väster om åsen i 

Ulleråker, men här dräneras området mot grundvattentäkten vilket kan göra att föroreningar kan påverka 

grundvattentäkten snabbt. Skillnaderna mellan det gamla programförslaget och det nuvarande 

programförslaget är relativ små och bebyggelsen är fortfarande planerad för inom det västra området, 

som skulle kunna påverkas av en infiltration av någon form av förorening eftersom denna del dräneras 

av mot täkten. Det är dock positivt att ingen bebyggelse längre är placerad precis på åskärnan, det mest 

känsliga området av åsen.   

Resiliensanalysen har i sig inte identifierat många nya problem i form av störningar för 

stadsbyggnadsprojektet, då den till stor del baserats på material som tidigare tagits fram, utöver de 

intervjuer som har genomförs. Gunilla Lindgren från Länsstyrelsen i Uppsala län är tydligt mot det 

gamla prorgamförslaget, från planprogrammet för Ulleråker, eftersom hon menar på att det innebär att 

åsen kommer att förorenas och att dricksvattentäkten därmed förstörs. Hon punktar upp de störningar 

som tidigare också noterats som risker med planprogrammet, som tankbilsolycka, brand inklusive 

släckarbete samt olycka vid byggskede och slutsligen den risk som hon anser vara mest avgörande, 

hantering av dagvatten. Hon poängterar också att infiltration av dagvatten är ett problem som på lång 

sikt kan förorena dricksvattentäkten. Uppsala kommun har inte heller en reservvattentäkt eftersom de 

menar på att det finns många uttagspunker i åsen och att det är möjligt att ta ut vatten uppströms. 

Analysen har dock tillfört nya infallsvinklar till planeringen i form av sättet att se på systemet utifrån 

olika systemlägen. En händelse kan få systemet att förändras och röra sig från ett systemläge till ett 

annat som ball-in-the-basin-modellen illustrerar. Systemets förändring kan också illustreras utifrån de 

olika faserna i den adaptiva cykeln. Enligt min mening är det bra med modeller för att tydliggöra att 

systemet kan förändras, mer eller mindre. Vad gäller Ulleråker sker en förändring av kärnsystemet vid 

genomförande av planprogrammet. Det naturliga systemet, grundvattenakvifären, under Ulleråker kan 

påverkas av att brandskum infiltreras från släckning av brand, och systemet tar sig över en tröskel och 
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når ett nytt stabilt men oönskat läge som till och med kan innebära att en irreversibel förändring har 

skett. För det social-ekologiska systemet, där akvifären under Ulleråker interagerar med sociala aspekter 

och möjligheten att förse Uppsala med dricksvatten, har systemet endast rört sig från en stabil fas till en 

annan där den ena fasen är önskad (hög kvalitet på dricksvattnet) och den andra oönskad (för låg kvalitet 

på dricksvattnet).  

Sammanfattningsvis, kan resiliensanalysen bidra med nya perspektiv på systemet, i form av förändring 

(tröskelvärden och systemlägen) och långsiktigt tänkande som har tagits upp ibland annat steg 5. Liksom 

har tagits upp i avsnittet ”tid för förändring” kan en ökad samverkan mellan aktörerna bidra till att 

området bli mer resilient och långsiktigt hållbart. Den långsiktiga hållbarheten går hand i hand med 

Bruntlandkommissionens definition av hållbar utveckling där kommande generationers möjligheter till 

utveckling och välmående inte ska äventyras av dagens utveckling. Långsiktig hållbarhet är något som 

systemet strävar efter att inneha, och i resiliens-konceptet ingår längre tidsperspektiv som gör att det är 

möjligt att fokusera på detta. Det är dock viktigt att systemet är definierat i förväg för att veta vad som 

är önskvärt sträva efter och därmed att uppfylla (genom förändring, anpassning eller genom att stanna 

kvar). Resiliens och hållbarhet är inte samma sak, med i detta fall kan resiliens användas för att uppfylla 

hållbarhet. En av frågeställningarna bygger dock vidare på att systemet ska vara både resilient och 

hållbart. Resiliensanalysen fokuserar dock till stor del på ekologiska och sociala aspekter (eftersom det 

handlar om social-ekologiska system), men den ekonomiska hållbarheten är också en viktig aspekt att 

inkludera, dock är det inte en uppenbar del av resiliensanalysens social-ekologiska system. I Resilience 

Alliance handbok inkluderas dock aspekter som ekologi, ekonomi, sociala och tekniska aspekter, men i 

detta fall av resiliensanalys har jag inte sett det som en relevant aspekt att hantera. Dock kan det 

diskuteras om de ekologiskt hållbara och resilienta lösningarna kring exempelvis ett tätt system för 

dagvattenhantering är ekonomiskt hållbara. Dessutom har kommunen gjort stora investeringar i marken 

som kräver att marken blir såld (och exploaterad). I de social-ekologiska systemen menar jag dock att 

det kan ingå ekonomiska aspekter som analysören väljer att inkludera dessa, precis som de sociala 

aspekterna kan inkluderas mer eller mindre. Min motivering till detta är också att jag ser hållbarhet som 

den ryska dockan, där det sociala samhället är en del av det ekologiska (alla system är idag påverkade 

av människan i och med förändringen från Holocen till Antropocen, och våra system är därför social-

ekologiska). Utifrån denna modell (från Levett, 1998) menar jag också att det ekonomiska är en del av 

det sociala. På detta sätt inkluderas alla tre aspekterna av hållbarhet till viss del i konceptet resiliens, 

även om dessa två koncept inte är samma sak.  

Utöver detta kan resiliensanalysen också tillföra ”minnes”-perspektivet där kärnsystemet liksom det 

högre systemet kan ha ett ”minne” av tidigare störningar. Det innebär därmed att PFAS-problematiken 

i grundvattentäkten kan användas som lärdom och att detta på så sätt har ökat systemets resiliens. 

Aktörssamverkan är mycket hårt knuten till den obligatoriska passagepunkten som Uppsala kommun 

utgör. Kommunen har, som denna aktör, både stor makt och följer också de mindre flexibla 

institutionerna i form av lagar och regler och har därför en begränsad kapacitet. Detta gör att kommunen 

begränsar därför den ökade aktörssamverkan som skulle kunna utveckla systemet till något önskvärt. En 

annan risk som identifierat från intervjuerna, speciellt med Irina Persson, pekar på att den snabba 

planprocessen i sig är en risk, särskilt med tanke på att kommunen kan ses som en begränsade faktor för 

aktörssamverkan enligt ovan. 

Avslutningsvis hade resiliensanalysen haft större möjligheter att påverka utvecklingen av Ulleråker om 

den utförts i ett mycket tidigare skede än nu för att kunna bidra till och påverka utvecklingen av 

planprogrammet (alltså före samrådet). Svårigheterna blir då istället stora osäkerheter kring vad som 

faktiskt planeras och att utvärdera det. Istället hade systemets nuläge samt vad som är önskvärt kunnat 

få ett högre fokus och därför bidra till ett mer resilient programförslag.  

 

6.2. Strategiska åtgärder 

Vidare besvarar detta avsnitt i huvudsak frågeställning 2 ”Utifrån resiliensanalysen, vilka strategiska 

åtgärder kan genomföras för att öka resiliensen och hållbarheten i stadsbyggnadsprojektet Ulleråker 

med avseende på vattenförsörjningen i Uppsala?” 
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I detta examensarbete har resiliensanalysen använts på programnivå. Detta kan jämföras med när 

Sellberg m.fl. (2015) har använt resiliensanalys på Eskilstuna kommun, och då fokuserat på en 

översiktlig nivå av planering. Att använda resiliensanalys på en högre nivå skulle också kunna kopplas 

ihop med att Uppsala även har ett visst ansvar för dricksvattenförsörjningen söderut, i form av att 

kommunens utsläpp också påverkar dricksvattnet hos Norrvatten och Stockholm Vatten, och därmed 

över två miljoner människor (Lindgren, 2016).  

Walker & Salt (2012) pekar också på att användning av resiliens i en praktisk kontext handlar om att 

lägga ett filter över utvecklade planer för att se om de hade kunnat utvecklas annorlunda om ett 

systemtänkande kring resiliens funnits med från start.  

Punkterna från avsnittet ovan kan också hanteras som strategiska åtgärder där t.ex. systemets 

minnesfunktion bör användas för att hitta lämpliga lösningar i förebyggande syfte. Vad gäller 

aktörssamverkan kan planenheten i Uppsala genom ett ökat governancearbete också öka resiliensen och 

hållbarheten i Ulleråker. Dessutom föreslås strategier i steg 5 vilka bland annat innebär att öka 

mångfalden av uttagspunkter och se till att det finns en reservvattentäkt om något skulle hända för att 

säkra dricksvattensystemet (på högre nivå än kärnsystemet). Det täta systemet för hantering av dagvatten 

behöver utvecklas för att säkra grundvattentäkten vid extrema klimatrelaterade händelser. Andra 

lösningar presenteras också, där vissa har diskuterats kring Ulleråker tidigare men tas upp här för att 

visa på dess betydelse för systemets resiliens.  

Likaså tas exemplen från Stora barriärrevet (från handboken) upp som strategier som kan användas för 

att initiera en förändring inom kärnsystemet, eftersom det är svårt att framkalla en direkt förändring.  

Adaptiva lösningar kan också vara en del av de strategiska åtgärderna som kan bidra till ökad resiliens. 

Att röra sig från traditionellt beslutsfattande (”government”) till ett mer samverkande (”governance”) 

arbetssätt och beslutsfattande kan stärka systemets kapacitet att hantera oförutsägbara händelser. 

Uppsala kommun bör här skapa mekanismer för samverkan och dialog mellan verksamma aktörer utöver 

ad som lagstadgat krävs enligt exempelvis samrådsprocesserna i plan- och bygglagen respektive 

miljöbedömningar enligt miljöbalken. 

Att processen normalt sett är långsam beror på att uttalanden sker via yttranden på förslag, detta kan 

också relateras till ovanstående diskussion och vara ännu en anledning till att öka det mer samverkande 

beslutsfattandet. Avslutningsvis är den snabba processen något som kräver en strategisk åtgärd. Att 

bygga snabbt kan ha fördelar men medför också stora risker, speciellt i Ulleråker i och med detta 

känsliga läge på åsen.  

 

6.3. Svårigheter och begränsningar hos metoden 

Detta avsnitt besvarar i huvudsak frågeställning 3 ”vilka svårigheter och begränsningar finns det hos 

metoden resiliensanalys i en planeringskontext, utifrån fallet Ulleråker?” generellt och ger samtidigt en 

återkoppling till resiliensanalysens fem steg.  

Att använda resiliensanalys i en planeringskontext är svårt eftersom handboken inte är utvecklad för 

detta ändamål. Frågorna är specifika, även om det också finns plats för en diskussion kring vad som tas 

fram. Att genomgå handbokens steg skulle också kunnat vara enklare om systemet och scenariot i form 

av stadsbyggnadsprojektet Ulleråker var mindre komplext, men planer inkluderar många frågor och blir 

därav komplext. Liknande svårigheter borde upptäckas vid planer på ännu högre nivå 

(översiktsplanering) där resiliensanalysen kan ha fördel av den strategiska nivån, men svårigheter på 

grund av komplexiteten. 

Resiliensanalysen bidrar till att analysera ett aktuellt system och att långsiktigt bevara önskade 

kvaliteter, samt kan möjliggöra utveckling av systemet (förändringsbarhet och omvandlingsbarhet) till 

något önskat från det oönskade. Resiliensanalysen bygger på ett konceptuellt tankesätt, där kopplingar 

mellan systemnivåer är viktiga, men också fler olika modeller som kan fungera eller vara svåra att 

implementera och anpassa till kärnsystemet.  
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Tänket kring resiliens, och användandet av resiliens i praktiken kan också bidra med flera dimensioner 

av ett problem, både på högre och på lägre skala och frångå det ”stuprörstänk” som konventionell 

planering ofta faller in i. Här spänner resiliensanalysen över, och mellan, de olika processerna och kan 

på så sätt ge en övergripande ansats kring den generella resiliensen, samtidigt som den bidrar med 

aspekter kring den specifika resiliensen.  

Resiliensanalysen överbryggar också området mellan hållbarhet och riskhantering samtidigt som den 

hanterar och analyserar människors beroende av ekosystemtjänster, som i detta fall rening av vatten för 

dricksvattenförsörjning.  

Steg 1  

Redan i resiliensanalysens första steg finns det svårigheter att hantera. För en planerare kan en av dessa 

svårigheter innebära definitionen av vad som är ett social-ekologiskt system och hur systemet kan 

avgränsas. Systemgränser ska definieras och utifrån detta vilka de högre samt lägre nivåerna av systemet 

blir. Det är fördelaktigt att definiera systemet i flera systemnivåer, med ett kärnsystem men också högre 

och lägre system, för att kunna skilja systemen från varandra men också se hur dessa nivåer har en tät 

sammankoppling.  

Steg 1.1 och 1.2 i praktikerns handbok handlar om att identifiera problem och att svara på frågan 

”resiliens av vad?”, jag har valt att hantera dess två kapitel i ett samlat avsnitt då de annars innehåller 

ett likande resonemang.  

En tabell från handboken har jag valt att inte inkludera i detta steg då den beskrivande texten som hör 

tabellen till är fullt tillräcklig för att koppla naturresurser som i detta fall endast fokuseras på 

ekosystemtjänster till systemet, eftersom det för vattenfrågorna och kärnsystemet är mest relevant.  

Steg 2 

I steg 2 av resiliensanalysen ligger en av de största svårigheterna hos metoden i att använda den adaptiva 

cykeln för det social-ekologiska systemet. Där det är tänkt att denna modell ska hjälpa till att beskriva 

systemet dynamik, vilket kan vara väldigt tydligt när den används för naturliga system som t.ex. en 

skogs utveckling från äng till att den utsätts för en störning och exempelvis brinner ner. För social-

ekologiska system är detta dock mycket mer komplext eftersom systemet består av många olika delar 

som interagerar och inte alltid enligt ett på förhand givet förlopp. En utveckling av en aspekt kan därför 

leda till att många andra också påverkas som en del i den utvecklingen.  

Att beskriva systemet utifrån ball-in-the-basin-modellen är tydligare, även om de social-ekologiska 

systemen fortfarande är komplexa är modellen enklare att förstå och bilden av att ett system kan röra 

sig mellan olika systemlägen och ner i olika djupa gropar som därmed är lättare eller svårare att ta sig 

ur. Ska resiliensanalysen användas i en planeringsprocess kan det därför vara fördelaktigt att inte försöka 

beskriva systemet med hjälp av den adaptiva cykeln då detta kan vara för komplext och ta för mycket 

tid. Att undersöka den komplexitet som det social-ekologiska systemet innebär är tidskrävande och är 

därför svårt att genomföra inom ramarna för planprocessen. 

Steg 3 

Det tredje steget innebär liknande svårigheter som steg 2 eftersom denna behandlar den adaptiva cykeln 

ur ett bredare perspektiv och för de olika systemnivåerna. Angående exemplet med utsläpp av PFAS till 

grundvattentäkten bygger resonemanget till stor del på att tekniska lösningar är det enda sättet att lösa 

en eventuell störning i form av PFAS i vattnet. Här kan tilläggas och förtydligas att det är ett exempel 

på hur problemet har lösts för att säkerställa en god kvalitet på det vatten som levereras till 

konsumenterna i ledningarna och att detta inte är en lösning som har en påverkan på grundvattnets 

kvalitet i akvifären.  

Avsnittet ”interacting thresholds and cascading change” har jag valt att inte använda över huvud taget 

då svårigheterna att hitta interagerande tröskelvärden var stora och att detta till stor del då bygger mina 

antaganden snarare än fakta. Ett visst resonemang har dock byggts in i ”the panarchy”. 
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Steg 4 

Det fjärde steget i resiliensanalysen fokuserar på samverkan mellan aktörer och att hitta tydliga 

kopplingar mellan grupper av aktörer i form av sociala nätverk. Resilience Alliance handbok har här en 

färdig tabell (worksheet 4.1) som ska fyllas i. Denna tabell har jag delat upp i flera delar och valt att inte 

ta med en del om regeltillämpning och samtycke mellan aktörer, då denna del-tabell inte gav analysen 

nya perspektiv. Dock har ett resonemang förts kring detta i relation till Ostroms föreslagna lösningar 

kring gemensamt ägande snarare än statlig kontroll. ”Kontext”-kapitlet har hög relevans i detta steg och 

främst vad gäller tabellen som fokuserar på institutioner och dess flexibilitet. Svårigheten med att 

analysera en institutions flexibilitet   

Ett flertal av frågorna kopplade till avsnittet om sociala nätverk har valts bort då aktörerna är 

sammankopplade via planprocessen och att därför vidare analysera och att vidare hitta kopplingar 

mellan dessa aktörer olämpligt, där figuren i avsnittet ”sociala nätverk” endast framhäver att aktörerna 

är sammanlänkade, men inte exakt hur.  

Steg 5 

Det femte steget i resiliensanalysen sammanfattar hela resiliensanalysen och de största svårigheterna 

ligger då i att på ett förståeligt sätt samla resultatet på en mängd olika frågor i tabeller och figurer. Om 

analysen har kunnat besvara många frågor tidigare och tydliga svar utformats bör detta steg också vara 

enklare att utveckla. I mitt fall har jag redan i analysen eliminerat tabeller som jag inte ansett bidrar 

väsentligt till min fallstudie, och i stället fokuserat på resonemangen. Sammanfattningsvis tror jag dock 

att steg 5 tillför analysen en tydlighet där det viktigaste faktiskt kan plockas ut och här kan också rum 

skapas för att inkludera delar som tidigare inte passat in under stegens frågor.  

Handboken och metoden som helhet 

Sammanfattningsvis är det - som jag visat steg för steg ovan - svårt att utföra en resiliensanalys med 

hjälp av praktikerns handbok eftersom metoden inte är anpassad direkt till en planeringkontext. 

Svårigheterna ligger till viss del i användbarheten, men också i tidsperspektivet. Att gå igenom en 

resiliensanalys enligt praktikerns handbok (alla steg och frågor kopplade till dessa) tar lång tid och 

kräver kunskap om konceptet resiliens, om systemet som ska analyseras fungerar idag (där resiliensen 

ska utvärderas) samt om hur detta system har utvecklats historiskt. Kunskap om systemets historia och 

nuläge bör planeraren ha, men att göra kopplingen till resiliensanalysen blir då svårigheten. Dock finns 

det andra metoder, likt ”clouds” som tagits upp tidigare som ett alternativ utan handbok, som därmed 

kan gå snabbare, men som också har brister eftersom det blir ännu svårare för någon utan grundläggande 

resilienskunskap att utvärdera resiliens utan en grundstruktur i form av en handbok. Vidare diskussion 

om ”clouds” under rubriken ”att frångå handboken”.   

Ett annat problem med resiliensanalysen är att dokumentationen för analyserna kommer se olika ut och 

innehålla olika saker eftersom varje resiliensanalys kommer att anpassas till sin specifika kontext, där 

vissa delar av analysen kommer vara mer eller mindre viktiga och därför få mer eller mindre utrymme, 

min analys ovan är ett exempel på det, liksom att Sellbergs analys inte ser ut precis som min. Detta är 

något som läsaren bör vara medveten om. Detta är en försvårande omständighet om olika analyser ska 

kunna jämföras mot varandra, dock ser jag inte detta som ett stort problem då huvudintentionen med 

resiliensanalysen är att identifiera och analysera problem och störningar inom ett område, vilket gör att 

den sällan kommer behöva jämföras med andra resiliensanalyser. 

Denna diskussion är en form av metodkritik och är tydligt kopplad till frågeställning 3 ” Vilka 

svårigheter och begränsningar finns det hos metoden resiliensanalys i en planeringskontext, utifrån 

fallet Ulleråker?” och det är därför en viktig diskussion att föra fram. Det finns alltså många svårigheter 

och begränsningar hos metoden vilka behöver lösas för att metoden ska bli mer användbar i en 

planeringskontext. I detta examensarbete diskuteras inte metodens utveckling för att bättre anpassa 

kontexten av planering, utan kan föras fram som vidare forskning.  

Vad gäller att använda intervjuer för att stärka resiliensanalysen bör det framhävas att de personer som 

har intervjuats har framfört sina egna åsikter, vilket inte alltid är det samma som organisationens åsikter. 

Detta kan givetvis diskuteras som källkritik, och att organisationens mening kanske tydligare hade 
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kunnat komma fram om flera respondenter på varje organisation/myndighet hade intervjuats. Trots detta 

har intervjuerna har bidragit med flera och nya inblickar från respondenterna till resiliensanalysen vilket 

gör att den inte bara bygger på mina antaganden och åsikter. Detta har varit ett av mina sätt att bemöta 

viss kritik mot resiliensanalysen. Trots detta är det fortfarande mina val som styr analysen, mina 

kontakter som har lett fram till vilka som har intervjuats osv. Dessutom bör det också tydliggöras att det 

var lättast att få kontakt med kritiska röster vilket kan ha gett analysen en viss kritisk vinkel mot 

möjligheterna att bygga på åsen utan att påverka grundvattentäkten.   

Respondenterna valdes också ut utifrån aktörernas (organisationernas) relevans för examensarbetet. 

Uppsala kommun var relevanta då de har planmonopol och är markägare och därför den aktör som vill 

bygga och genomföra planprogrammet. Här ansåg jag det vara intressant att intervjua både en tjänsteman 

men också en politiker för att se om deras åsikter skiljde sig åt. Vilka som svarade och som därför blev 

mina respondenter var egentligen ett utfall som jag inte påverkat mer än att jag aktivt jobbat för att få 

lämpliga kontakter, om det så handlade om intervju med en planerare eller en miljösamordnare. Det ska 

också tilläggas att jag inte heller intervjuat de första jag fått kontakt med i alla fall, utan ofta har jag 

blivit hänvisad till kollegor, som antingen varit mer insatta i Ulleråker eller haft tid för en intervju. 

Uppsala vatten var intressanta då de är ägare av grundvattentäkten. Länsstyrelsen i Uppsala Län var 

intressanta då de ska vara statens roll i samhället och samordna statens intressen, där jag här menar på 

intressekonflikten mellan ökad bebyggelse och säker dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsen har också i 

en roll som kunskapsförmedlare, ansvar för miljökvalitetsnormer och nationella mål. Swecos konsulter 

har varit relevanta då de bidragit med sin specifika kunskap inom grundvatten och dagvatten, dessa 

personer har dock valts ut utifrån dess kompentens snarare än organisation.  

 

6.4. Resiliensanalysens bidrag till planeringkontexten 

Till viss del återkommer här frågeställning 1 ”vilka nya perspektiv kan en resiliensanalys identifiera i 

stadsutvecklingsprojektet Ulleråker med avseende på vattenförsörjningen i Uppsala?” men fokus ligger 

här främst på vad metoden generellt kan tillföra planeringskontexten. Finns det lärdomar, insikter, 

strategier med mera som endast en resiliensanalys kan tillföra en planprocess? I längden kan också detta 

påverka och ge nya perspektiv till projektet Ulleråker. 

Resiliensanalysen kan bidra till planeringskontexten med i huvudsak tre perspektiv utifrån de tre pelarna 

från handboken och som också Sellberg pekar på.  

- Social-ekologiska system (systemtänk och övergripande systemperspektiv, möjligheten att 

kunna se hela problemet) 

- Komplexa adaptiva system (risker för tröskeleffekter och att utvecklingen inte alltså sker 

linjärt och förutsägbar utan inkluderar stora osäkerheter)  

- Utveckling över skalor av tid och rum (långa tidsperspektiv, men också olika geografiska 

skalor) 

Det första är systemtänket kring de social-ekologiska systemen (”resilience thinking”). Det andra är 

komplexa adaptiva system som inkluderar tröskeleffekter, som innebär att vissa system kan ha flera 

stabila lägen eller omfatta irreversibel förändring. De social-ekologiska systemen följer inte heller en 

linjär och förutsägbar utveckling och detta inkluderar stora osäkerheter. Det tredje är utveckling över 

skalor av tid och rum som handlar om att förstå systemets utveckling över och att hitta kopplingar mellan 

systemnivåer som i ”the panarchy”. I denna pelare ingår därför också det längre tidsperspektivet. Dessa 

tre aspekter har stor potential att förbättras i planeringsprocessen vilket innebär att det är något som 

resiliensanalysen kan bidra med. Den konventionella planeringen har ett ”stuprörstänk” vilket 

resiliensanalysen kan frångå med ett mer generellt synsätt där system på både högre och lägre nivåer 

inkluderas.  

Systemtänkandet kring resiliens (”resilience thinking”) bör bland annat kunna inkluderas i 

översiktsplanering, program och miljöbedömningar, däribland i miljökonsekvensbeskrivningar. Här tror 

jag inte att det är möjligt eller relevant att inkludera en hel resiliensanalys, även om en sådan kan behöva 

göras för att kunna identifiera de tre viktigast aspekterna till en plan eller miljöbedömning.  
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Utöver dessa tre perspektiv (tröskelvärden, systemtänk och tidsperspektiv) är begrepp som systemets 

anpassningsbarhet och omställningsbarhet liksom att identifiera skillnader i måluppfyllelse på specifik 

och generella nivåer (tänk specifik och generell resiliens).  

En resiliensanalys är också en iterativ process vilket gör att detta sätt att arbeta kan vara en god 

ingångspunkt för att identifiera och börja utreda viktiga aspekter som en plan eller ett program ska 

inkludera, för att sedan ha möjlighet att under processens gång fördjupa och förfina resultatet.  

Det finns också fördelar med att utnyttja de tvärvetenskapliga interaktionerna som sker mellan 

systemnivåerna, som exempel handlar detta om att kommunen redan har viss kunskap om hur ett system 

kan återhämta sig. Det innebär därmed att denna kunskap bör användas för omorganisering efter kaos 

för att systemet snabbare ska kunna återgå, till t.ex. en fungerande dricksvattenförsörjning efter störning. 

 

6.5. Att frångå handboken 

Svårigheterna med användandet av praktikerns handbok har dykt upp tidigare. Sellberg m.fl. (2015) 

frångick handboken i resiliensanalysen för Eskilstuna kommun och följde istället Paul Ryan och Michael 

Mitchells ”clouds” som de utvecklat med hjälp av handboken för att kunna arbeta med resiliens i 

praktiken, i Australien (Sellberg, 2016). Det är här viktigt att veta att My Sellberg och Cathy Wilkinsson, 

som också har varit delaktig i resiliensanalysen för Eskilstuna kommun, båda forskar på resiliens och är 

välinsatta både i hur Resilience Alliance handbok fungerar och därmed också vilka moment som är 

viktigast att fokusera på.  

Ryans och Mitchells sex moln i ”clouds” liknar till stor del de moment som beskrivs i praktikerns 

handboks huvudsteg, men ska enligt My Sellberg vara lättare att använda praktiskt. Att följa handbokens 

steg och besvara alla dess frågor tar lång tid, vilket detta examensarbete kan ses som ett tydligt bevis 

för, dessutom krävs det att den som gör analysen är insatt inom systemtänket för resiliens, resiliensanalys 

och har tid att genomgå analysen. För att använda resiliensanalys i en praktisk planeringskontext bör 

den därför kortas ner och snarare fokusera på rubriker likt ”clouds” eller strukturen som Sellberg m.fl. 

använder. Det som talar emot ett mindre strikt och icke väldefinierat arbetssätt som ”clouds” är 

svårigheten för en mindre, eller inte alls, insatt planerare som inte vet vilka moment som är de viktigaste 

att inkludera eller vad det konkret betyder att svara på frågorna ”resiliens av vad” ”resiliens mot vad” 

”nu då” och ”sen då” och så vidare. Även om handbokens steg i sig är tidskrävande och även dessa svåra 

att besvara menar jag att det är fördelaktigt att ha en tydlig mall om resiliensanalys ska användas i ett 

planeringssammanhang och att därmed inte följa handbokens steg 

Jag menar med detta att det är viktigt med en struktur att följa för att resiliensanalysen ska kunna vara 

en välutarbetad och lättanvänd modell för en planeringkontext. Det viktigaste att inkludera är dock ett 

mer generellt systemtänk, identifiering av tröskeleffekter samt ett långsiktigt perspektiv, men för att 

detta ska fungera för planeringskontexten tror jag att en mer anpassad modell i form av handbok krävs.  

 

6.6. Mina avgränsningar 

Mina avgränsningar har för det första inneburit att arbetet har begränsats av en tidsmässig faktor och att 

det ska vara genomförbart inom 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 20 veckors heltidsarbete. Denna 

aspekt innebär också att analysen kan förbättras och tydliggöras på många fler punkter genom den 

iterativa process som metoden menar på är fördelaktig, men hur många iterationer som helst kan inte 

heller göras inom en begränsad tidsperiod. 

Jag har också valt att inte arbeta med handboken för strikt, utan har valt att ta bort vissa delavsnitt eller 

kapitel när de inte ha passat fallstudien, vilket också var en del av min avgränsning redan från början. 

Metoden skulle också redan från början ha kunnat anpassas till planeringskontexten, men det är ett 

mycket svårt och tidskrävande arbete som jag har tidsmässigt uppskattat ej genomförbart inom min 

tidsram, utan skulle istället själv kunna vara ett eget examensarbete.   

Vad gäller tidigare dokumentation har jag valt att fokusera på många av kommunens planer och program 

(t.ex. ÖP, FÖP och planprogram för Ulleråker) liksom på hållbarhets- bedömningarna som gjorts till 
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dessa planer och program. Inom hållbarhetsbedömningen har jämförelsealternativet valts bort och 

analysen fokuserar till största del på det nya programförslaget och delvis också på nollalternativet där 

det funnits anledning att utveckla resonemanget med skillnader mellan vad programförslaget leder till 

och vad en icke-utveckling av området innebär för grundvattentäktens risker. 

Vad gäller intervjuerna som ha genomförts kan dessa också diskuteras. Jag har valt att kontakta ett flertal 

myndigheter och organisationer, där jag fått möjlighet att intervjua personer på Länsstyrelsen i Uppsala 

Län, Uppsala kommun, Uppsala vatten, konsulter på Sweco samt från Stockholm Resilience Center. 

Självklart hade fler intervjuer kunnat genomföras om flera organisationer visat intresse för att delta med 

sina tankar om resiliens kopplat till detta projekt men utifrån rapportens genomförande har inte mer tid 

kunnat läggas på att hitta fler respondenter. För att stärka analysen ytterligare hade det också varit 

intressant att genomföra ett seminarium om resiliens med ett flertal av de inblandade aktörerna för att 

öka samverkan mellan dessa och för att direkt se vilka frågor som anses viktiga och där åsikterna skiljer 

sig åt. 

Omfattningen av ett visst problem (t.ex. förorening av grundvattentäkten och risker kopplade till detta) 

påverkar beslutsfattandet vilket är en svårighet i detta specifika fall. Resiliensanalysen är en kvalitativ 

metod som till stor del bygger på analysörens val utifrån tillgänglig kvalitativa data, däribland intervjuer. 

Jag har inte heller haft tillgång till kvantitativa data som vilka specifika ämnen eller pH-halter som 

grundvattentäkten har i dagsläget och vad riskerna (kvantitativt) skulle innebära. Det är dock viktigt att 

undersöka detta närmare för att förstå konsekvenserna av detta problem, men det är också något som 

ligger utanför detta examensarbete.    

 

6.7. Fortsatt forskning 

Detta avsnitt kan ses som förslag på fortsatt forskning. Eftersom kopplingen mellan resiliensanalys och 

planering ännu inte har utforskats i stor omfattning finns det mycket som kan göras. Som tidigare har 

diskuterats är inte handboken helt lämplig att använda i en planeringkontext och för att förenkla 

förfarandet skulle fler studier på praktiska planeringfall behöva genomföras och lärdomarna från dessa 

användas för att utveckla en resilienshandbok för planeringkontexten.  

Ett annat alternativ (eller komplement) till ovanstående förslag är en utveckling av metoden ”clouds” 

som de australiensiska forskarna har använt sig av och tydligare förklaringar om vad dessa moln bör 

innehålla.  

Få kommuner använder sig idag av resiliensanalys och för att implementera detta i den kommunala 

planeringen, från översiktsplanering till program krävs också mer kunskap för planerare om vad 

analysen kan bidra med.  

I en framtida vidareutveckling av en metod för resiliensanalys för praktiker bör det också noggrant 

avvägas kraven på analytikerns kompetens och tillgång till data, så att metoden passar den kommunala 

planeringens och exploateringens ekonomiska och praktiska realitet. 

Att genomföra flera metoder tillsammans, och därför inkludera systemtänkandet kring resiliens den 

praktiska planeringen genom att inkludera detta i strategiska miljöbedömningar och/eller 

miljökonsekvensbeskrivningar skulle vara en vidare utveckling av detta examensarbete.  

Dessutom bör det vara intressant att utveckla en handbok för resiliensanalys på svenska för att förenkla 

användandet av resiliens i praktiken för att direkt kunna fungera i en svensk kommunal 

planeringsprocess. Denna bör också uppdateras utifrån den senaste forskningen inom resiliensområdet.  
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7. Slutsatser 

En av frågeställningarna handlar om att testa handboken och se de problem, svårigheter och 

begränsningar som finns hos metoden samt varför det är intressant att använda resiliensanalysen i en 

praktisk planeringskontext. Resiliensanalysen, som metod, är inte lämplig att använda i 

planeringskontexten i den omfattning och utformning som handboken har just nu. Utifrån denna analys 

kan slutsatsen dras att det är svårt för en planerare att använda denna metod. Detta eftersom 

resiliensanalysen kräver goda kunskaper om konceptet resiliens, systemtänkande kring resiliens, 

metoden i sig och dessutom om fallet som ska analyseras. Metoden är dessutom tidskrävande vilket gör 

att den lätt kan bortprioriteras.  

Det viktigaste att ta med sig är de tre pelarna: Social-ekologiska system (systemtänk), icke-linjära, 

komplexa, adaptiva system (risker för tröskeleffekter och att utvecklingen inte alltså sker linjärt och 

förutsägbar utan inkluderar stora osäkerheter) samt utveckling över skalor av tid och rum (långa 

tidsperspektiv, men också olika geografiska skalor). Detta tillsammans med andra delar av 

resiliensanalysen (anpassningsbarhet, omställningsbarhet och specifik samt generell resiliens) bör kunna 

implementeras i traditionell planering. Det viktigaste perspektivet enligt mig är dock kopplat till 

identifiering av tröskelvärden, systemtänkande och långa tidsperspektiv och handlar om att system kan 

transformeras till ett nytt systemläge. Förståelsen kring att system ständigt utvecklas och att det kan 

innebära att utvecklingen är irreversibel är viktig att inkludera i planering. Dessutom finns det en viktig 

poäng med fördelarna med de tvärvetenskapliga interaktionerna mellan systemnivåerna och att 

kunskapen från systemets minne bör utnyttjas i större grad, speciellt när kunskap redan finns inom 

kommunen om hur ett social-ekologiskt system kan omorganiseras efter kaos för att snabbare återgå till 

en fungerande dricksvattenförsörjning. Analysen har också identifierat strategiska åtgärder, som skulle 

kunna skapa ett mer resilient Ulleråker, i form av att öka samverkansprocesserna (governance) och 

initiera förändring.  
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Bilaga 1 – Planprocessen 

 

Figur 21. Figuren visar processbeskrivningen av utvecklingen av Ulleråker (Uppsala kommun, 2016). Planprogrammet 

markerat med blå ring.  

 

 

 

Figur 22. Illustration över Uppsala och dess nivåer av planering. Det under lagret visar på översiktsplanering (ÖP), nästa 

lager visar den fördjupade översiktsplanenen för Södra staden (FÖP), nästa lager visar på planprogrammet för Ulleråker och 

ovan den en detaljplan (DP) och bygglov (Uppsala kommun, 2016). Planprogrammet markerat med blå ring.  
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Bilaga 2 - Intervjuer 

Intervjuer och grundfrågor som använts till kommunen, länsstyrelsen och Uppsala Vatten: 

Vad är din roll på XX? Vad har du haft för roll och ansvar i Ulleråker/Södra staden och hur har du mer 

specifikt jobbat med Ulleråker? 

Har du hört talas om konceptet (resiliens) eller varit i kontakt med en resiliensanalys tidigare? 

- I så fall, i något speciellt fall? Berätta! 

- Vad är resiliens för dig? 

Hur ser du på planprogrammet för Ulleråker och dess läge? 

”Resiliens av vad?” – Vad bör systemet (planprogram-området) vara motståndskraftigt mot? 

- (Tänk störningar/problem/risker) 

- (Om inte insatt i Ulleråker, tänk generella termer kring vatten/stadsbyggnadsprojekt i Uppsala) 

Vad anser du vara värt att bevara i det nuvarande systemet – Ulleråker som det ser ut idag? 

Vad är fördelarna enligt dig att utveckla området (Ulleråker)?  

- Vilka är då nackdelarna? 

- Hur ser du på risken för att förorena grundvattentäkten? 

- Väger fördelarna tyngre än nackdelarna? Varför? 

Nämn 5 historiska händelser som är viktiga ur Ulleråkers historia. 

- Varför? 

Hur påverkar länsstyrelsen planprogrammet utifrån ett krishanteringsperspektiv? / Hur kan du som 

miljösamordnare påverka genomförandet av planprogrammet utifrån ett krishanteringsperspektiv? 

- Brandrisk? 

- Olycka? 

- Förorening av grundvatten? 

Aktörer – vilka är de viktigaste verksamma i projektet? 

- Kommunen 

- Länsstyrelsen 

- Sgu 

- Byggherrar 

- Uppsala Vatten? 

- Slu? 

- ……  

 

Intervjuer och grundfrågor som använts till Swecos konsulter: 

Vad är din roll på XX? Vad har du haft för roll och ansvar i Ulleråker/Södra staden och hur har du mer 

specifikt jobbat med Ulleråker? 

Har du hört talas om konceptet (resiliens) eller varit i kontakt med en resiliensanalys tidigare? 

- I så fall, i något speciellt fall? Berätta! 

- Vad är resiliens för dig? 

Vad anser du vara värt att bevara i det nuvarande systemet – Ulleråker som det ser ut idag? 

Vilka är de största riskerna? 

Vilka är de största fördelarna med en utbyggnad enligt planprogrammet? 
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- Vilka är då nackdelarna? 

- Hur ser du på risken för att förorena grundvattentäkten? 

- Väger fördelarna tyngre än nackdelarna? Varför? 

Vilka aktörer är viktigast – och vad är deras roller? 

- Hur arbetar ni med dem? 

- Och hur kommer ni arbeta med dem i framtiden? 

Vilka är dina tips för att gå vidare med hållbar och resilient planering med avseende på vattenfrågor i 

Ulleråker? 

 

Intervju med forskare på Stockholm Resilience Center 

Vilka tips har du kring resiliens/resiliensanalys i stort? 

- Litteratur? 

Till Resiliensanalysens steg: 

- 1. Hur definierar man systemet? Hur gjorde ni i Eskilstuna? 

- 2. Systemdynamik?  

o Hur använde ni detta i Eskilstuna?  

o Adaptiva cykeln?  

o Svårt att använda denna modell till SES – för komplext?  

o Finns det förenklingar att göra?  

o Bättre att bara använda ball-in-the basin? 

- 3. The panarchy?  

o System på högre och lägre nivå?  

o Specifik och generell resiliens?  

o Hur användes detta i Eskilstuna? 

- 4. Governance  

o Vad ska jag tänka på här?  

o Hur använde ni detta i Eskilstuna? 

- 5. Acting on the assessment 

o Vad är viktigast? 

Fördelar/nackdelar med att använda metoden för kommunal planering 

Hur utvecklade ni ”er modell” för resiliensanalys för Eskilstuna kommun? 

- System- definition? Eskilstuna kommun? 

- Resilience of what – kärnsystem: water supply 

- Resilience to what: specifika hot (puls-press?) 

- So what? Påverkan på social, ekonomiskt, ekologiskt (koppling hållbarhet?) Andra nivåer? 

- Now what?  
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Bilaga 3 - Historia 

Historia Vattenförsörjning 

1600-tal En vattenförsörjningsanläggning med grundvattenbrunn, pump och ledningsnät fanns i 

drift under ett antal år. (Uppsala vatten, 2015b) 

1875  ”Pumphuset”, ett vattenverk vid Islandsfallet tas i drift. (Uppsala vatten, 2015b) 

1901  ”Pumphuset” byggs ut. (Uppsala vatten, 2015b) 

1904  Ett av slottets torn används för att bygga en vattenreservoar. (Uppsala vatten, 2015b) 

1940-tal  Vattenverket Galgbacken tas i bruk. (Uppsala vatten, 2015b) 

1956  Infiltration av vatten från Fyrisån börjar ske för att förstärka den naturliga 

grundvattenbildningen (sker även idag). (Uppsala vatten, 2015b) 

1958  Stadsskogens vattentorn tas i bruk och samtidigt tas reservoaren i slottstornet ur drift. 

(Uppsala vatten, 2015b) 

1968  ”Pumphuset” läggs ner och Galgbacken blir huvudvattenverk. (Uppsala vatten, 2015b: 

s.4) 

1970  Vattentornet i Boländerna tas i bruk. (Uppsala vatten, 2015b: s.4) 

1977  För att förstärka vattenföringen i Fyrisån börjar vatten pumpas från sjön Tämnaren. 

(Uppsala vatten, 2015b) 

1986 Föreskrifterna för vattenskyddsområde för Uppsala kommuns grundvattentäkter i 

Uppsala- och Vattholmaåsarna, fastställda av länsstyrelsen i Uppsala län den 27 

november 1986. (Sweco & Uppsala kommun, 2015) 

2007  Två nya vattenverk, Gränby och Bäcklösa, tas i drift. I båda vattenverken mjukgörs 

dricksvattnet. De nya vattenverken ersätter stadens samtliga gamla vattenverk. (Uppsala 

vatten, 2015b: s.4) 

2012 Perfluorerade substanser (PFAS) upptäcks i dricksvattnet i Uppsala. Brunnarna i 

stadsträdgården togs ur bruk. (Uppsala kommun, 2015c) 

2015  Uppsala Vatten och Avfall AB installerar en reningsanläggning där aktivt kol används 

vid vattenverket i Bäcklösa för att kunna använda råvattnet från grundvattenbrunnen i 

Stadsträdgården igen. (Uppsala kommun, 2015c) 

 

Historia stadsutveckling/övrigt 

Förhistorisk tid  Ulleråkersområdet har i förhistorisk tid utgjort ett skogområde på åsen invid Fyrisåns 

västra strand. Både åsen och Fyrisån är historiskt viktiga transportvägar. Få registrerade 

fornlämningar finns inom området, men i västra respektive södra delen finns rester av 

stenåldersbosättningar. (Sweco & Uppsala kommun, 2015) 

1600-tal Dag Hammarskjölds väg utgör en av de långa raka tillfartsvägar till Uppsala som är en 

del av drottning Kristinas stadsplan från 1600-talet. Bibehållandet av den raka 

sträckningen och siktlinjen mot domkyrkan och slottet är avgörande för att inte skada 

riksintresset. (Sweco & Uppsala kommun, 2015) 

1600-talet  Delar av nuvarande Ulleråker fredat som en kunglig jaktpark. (Sweco & Uppsala 

kommun, 2015) 

1700-talet   I slutet av århundradet uppfördes ett kronobränneri i nordöstra delen av 

Ulleråkersområdet. Platsen var lämplig eftersom det fanns ett källflöde (Sandvikskällan) 

och marken ägdes av kronan. (Sweco & Uppsala kommun, 2015) 
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1800-talet  En del av sjukhusets verksamhet placeras utanför staden för att fysiskt skilja de kroppsligt 

sjuka (lasarettspatienter) från de psykiskt sjuka (hospitalspatienter). (Sweco & Uppsala 

kommun, 2015) 

2014 Uppsala kommun köper marken (Kronåsen 3:1 och och 4:1 i Ulleråker) från 

Landstinget i Uppsala län för 1 835 000 000 kronor. (Kommunstyreslen i Uppsala 

kommun, 2014) – Kärnsystem 

2015 Programförslag Ulleråker (Uppsala kommun, 2015b) - Kärnsystem 
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Bilaga 4 - Sammanfattande tabeller  

Del A 

Tabell 11. Sammanfattning av resiliensanalysen (modell) utifrån frågor som tas upp i praktikerns handbok för resiliensanalys, 

kapitel 5.1 Synthesizing the assessment findings. Numret till vänster refererar till handbokens kapitel, och förklaringen till 

kapitlet i detta examensarbete. 

 Frågor för att samla ihop analysen i en modell (se Figur 19) 

1.1 -  

Resiliens  

av vad? 

Vad är de ekologiska och sociala effekterna av huvudproblemen som identifierats? [ 4 ] 

Risk att påverka de ekologiska fördelarna med att kunna använda grundvattentäkten som dricksvattentäkt, och därmed 

effekter på sociala system.  

1.2 - 

Resiliens  

av vad? 

Fundera över vilka de viktigaste ekologiska komponenterna är och som påverkar och förändras långsamt över tid 

(kopplat till huvudproblemen)? [ 2a ] 

Dagvatteninfiltration/avrinning till Fyrisån 

Läckande avloppsrör 

Fundera över vilka de viktigaste ekologiska komponenterna är och som påverkar och förändras snabbt över tid 
(kopplat till huvudproblemen)? [ 3a ] 

Brand och släckningsarbete (utsläpp av ex. PFAS) 

Tankbilsolycka eller trafikolycka (bränsleutsläpp) 

Vilka är de viktigaste aktörerna och vilka roller har de i systemet? [ 6 ] 

Kommunen: Stadsbyggnadsförvaltningen (planenheten, exploateringskontoret), Miljöförvaltningen, Politikerna - har 

t.ex. rollen att bygga bostäder och service.  

Uppsala Vatten – ägare av grundvattentäkten 

Länsstyrelsen – samordnar statens intressen, samordning mellan intressen och jobbar för att mark- och 

vattenanvändningen ska bli lämplig. I detta fall handlar det om risker för infiltration till grundvattentäkten och utsläpp 
av dagvatten i Fyrisån. 

SGU – samrådsyttrande på det gamla prorgamförslaget. SGU ska verka för att miljökvalitetsmålet Grundvatten av 

god kvalitet nås. Tillhandahåller geologisk information och ska yttra sig över remisser som rör vattenskyddsområden. 

Räddningstjänsten – hanterar olyckor och bränder, vilka är riskfaktorer i Ulleråker 

Vattenmyndigheterna har ett övergripande ansvar för att Vattendirektivet (EU:s ramdirektiv) följs i Sverige. En 
vattenmyndighet har ansvar för ett vattendistrikt.  

Konsulter – arbetar på flera nivåer och med flera aktörer.  

Aktörerna ovan är sammankopplade via planprocessen. 

 Vilka är de viktigaste ekosystemtjänsterna och för vilka aktörer är de viktiga? [ 5 ] 

Försörjande: dricksvatten 

1.3 - 

Resiliens mot 

vad? 

 

Vad är känt av huvudstörningarnas systemlägen? [ 2a ] 

Ej relevant att sätta in i modellen 

Vilka är störningarna? [ 3a ] 

Har redan besvarats  

Dagvatteninfiltration/avrinning till Fyrisån 

Läckande avloppsrör 

Brand och släckningsarbete (utsläpp av ex. PFAS) 

Tankbilsolycka eller trafikolycka (bränsleutsläpp) 

Vilka är de sociala och ekologiska effekterna av störningarna? [ 4 ] 

 

1.4 -
Utveckling av 

systemet 

Vilka (externa) faktorer på högre nivå samverkar på ett betydande sätt med kärnsystemet? [ 1a & 1b ]  

Klimat och klimatförändringar: havsnivåhöjningar, översvämningar, skyfall, torka. 

Hela grundvattentäkten 

Dricksvattensystemet 
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Finns det system på lägre nivå som påverkar några av de snabbt föränderliga komponenterna i kärnsystemet? [ 3a & 
3b ]  

Detaljplaner 

Försiktighetsåtgärder 

Geologiska processer vid infiltration 

Hur skiljer sig nuvarande institutioner från dem i det förflutna? [ 7 ]  

 

2.1 - 

Adaptiv cykel 

Med koppling till den adaptiva cykeln, finns det huvudkomponenter som förändras snabbt eller långsamt och som 

borde läggas till SES-modellen? [ 2a&b, 3a&b ] 

Om den adaptiva cykeln gav nya insikter till de social, ekologiska eller institutionella systemen, lägg till dessa till 
modellen. [ 4 & 7 ] 

 

2.2 - 

Systemlägen 

”Femfingersregeln” utmanar analytikern att reducera antalet huvudfaktorer som definierar systemets läge. Utan att 
förenkla för mycket, finns det delar som kan tas bort från modellen? [ 2a&b, 3a&b ] 

Dagvatteninfiltration/avrinning till Fyrisån 

Läckande avloppsrör 

Brand och släckningsarbete (utsläpp av ex. PFAS) 

Tankbilsolycka eller trafikolycka (bränsleutsläpp) 

4.1 - 

Governance 

system 

Sker beslutsfattandet på högre nivåer (externt för kärnsystemet) och som tydligt påverkar kärnsystemet? [1b] 

Ja, genom olika institutioner (se Tabell 6). 

Finns det maktdynamik i det sociala systemet som tydligt påverkar hur systemet är strukturerat och fungerar? [ 2a, 

3b, 7 ] 

Ja och nej. Det finns både formella och informella maktroller hos flera av aktörerna som kan påverka maktdynamiken. 
Makten ligger dock egentligen på högre nivåer än kärnsystemet.  

 

 

  



- 75 - 

 

Del B 

Tabell 12. Sammanfattning av resiliensanalysen (störningsdiagram) utifrån frågor som tas upp i praktikerns handbok för 

resiliensanalys, kapitel 5.1 Synthesizing the assessment findings. Numret till vänster refererar till handbokens kapitel, och 

förklaringen till kapitlet i detta examensarbete.  

 

 Frågor för reflektion och utarbetning av störningsdiagrammet. 

2.2 - 

Systemlägen 

Vilka är de viktigaste långsamma variablerna som kan kopplas till trösklar som kan bli ansvariga för ett skifte mellan 

identifierade systemlägen? 

Infiltration av dagvatten 

Ledningsläckage 

På vilka nivåer finns dessa långsamma variabler? 

Inom kärnsystemet 

2.3 - 

Tröskelvärden 

Återgå till din lista med potentiella tröskelvärden, identifiera de tröskelvärden som kan kopplas till långsamma 
variabler. 

Utsläpp av något slag (i större mängd än vad systemet kan hantera) 

För stor mängd dagvatten som infiltrerats till grundvattentäkten 

Klimatförändringar- skyfall, översvämning, torka 

Politik /politiska beslut 

Programförslaget 

Om din lista innehåller mestadels kopplingar till sociala eller ekologiska värden, utmana dig själv och lägg till fler 

som kan kopplas till den motsatta. Har dessa ej inkluderats som en följd av expertisen (eller icke-expertisen) av den 
som utfört analysen? 

Vilka är störningarna som fått systemet att tidigare röra sig mot en tröskel? 

Se ovan. 

Märk ut trösklar som du har identifierat tidigare i diagrammet. 

3.1 - 

Panarchy 

Inkluderas några av de tvärvetenskapliga interaktionerna långsamma variabler? 

Kopplingen till grundvattentäkten, med trösklarna blir desamma.  

3.3 - 

Generell 

resiliens 

Finns det potentiella långsamma variabler som kan kopplas till den generella resiliensen? 

Minnesbank – hantering av PFAS  

Ingen reservvattentäkt 

4.0 -  

Governance 

Vilken roll spelar aktörssamverkan för att få kärnsystemet att röra sig över eller att undvika att röra sig en tröskel? 

En god samverkan bör kunna göra att övergången undviks. 


