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En samarbetsplattform 
för land-hav-integrering



OM DETPROJEKTET

COASTAL-projektet engageraraktörer 
och intressenter på alla nivåer genom att 
kombinera lokal kunskap och vetenskaplig 
expertis i en medskapandeprocess. 
Syftet ärattförbättrarelationer 
och samarbetenmellan kustnära,
landsbygds- och andra samspelande 
aktiviteter, genom att gemensamt identifiera 
problem och utveckla evidensbaserade 
affärsplaner och policylösningar
med fokus på ekonomisk tillväxt, 
marin fysisk planering, samt miljöskydd,
inklusive för vattenkvaliteten i inlandsvatten.

COASTAL kommer att:

Bidra till integrerad kust-landsbygds planering 
och -synergi i projektets fallstudieregioner 
och det bredare EU-territoriet

Utveckla en hållbar online-plattform för 
kunskapsutbyte om kust-landsbygds-synergi, 
med konkreta exempel och verktyg 
för att stödja samarbeten mellan land och hav 

HUR?

1 Multi-aktörsanalys
2 Systemtänkande
3 Grafisk systemdynamisk modellering

Tillvägagångssättet med multi-aktörsanalys 
av sociala, miljömässiga och ekonomiska 
land-hav-samspel kommer att belysa möjliga 
sektorsövergripande interaktioner 
och innovationer som kan uppstå genom 
ökat samarbete mellan havsbaserade 
och landbaserade företag och organisationer, 
under beaktande av medel- och långsiktiga 
konsekvenser av beslut 
och återkopplingsmekanismer 
för kust- och landsbygdsutveckling.

PROCESSEN

Lokala aktörer och experter deltar 
i samarbetsövningar för att analysera 
problem och bakomliggande orsaker, 
föreslå och diskutera lösningar, 
samt validera och tolka effekter 
av simulerade affärs- och policy-beslut.

i denna medskapande process kombineras 
kvalitativa och kvantitativa tekniker, 
med stöd av grafiska verktyg, 
för att utveckla en fördjupad förståelse 
av underliggande systemövergångar 
i land-hav-samspelet.
 
Sådana systemövergångar kommer 
att syntetiseras och analyseras 
med systemdynamiska modeller 
för att ta fram olika övergångsscenarier 
för viktiga affärs- och policyindikatorer.

Från dessa scenarier, utvecklas praktiska 
affärsfärdplaner och policylösningar, 
som enkelt uppdateras i de modeller 
som används för att stödja analyserna.
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Projektet är organiserat kring sex interaktiva 
och kompletterande multi-aktörslaboratorier 
(MALs) spridda över EU, med utbyte 
av verktyg och expertis.

Plattformen för kunskapsutbyte kopplar 
projektets MALs och kommer att utnyttjas 
och utvecklas vidare bortom projektets 
livstid.

Belgiens kustzon

Sydvästra Messinia

Norrström/Östersjön

Charente avrinningsområde

Donaus mynning och avrinningsområde

Mar Menor-lagunen

COASTAL-projektets multi-aktörslaboratorier 
(MALs) bidrar till projektets plattform 
för kunskapsutbyte
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Coastal 
Platform

•

Konceptuell 
analys

Återkoppling från 
slutanvändare 

Affärsfärdplaner 
Policylösningar

Systemmodellering

Validering

Affärs- och 
policyindikatorer

Övergångsscenarier

Modeller 
och data

•


