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INLEDNING 
 
Ekosystemtjänster uppmärksammas alltmer som ett viktigt inslag för en hållbar utveckling av städer 
och samhällen. Dessa handlar inte bara om ett miljö- och biodiversitetsperspektiv, utan också om hur 
ekosystemen bidrar till människans livsmiljö och stadens attraktivitet, samt de praktiska och rekreativa 
nyttor som befintlig och anlagd natur kan skapa i den byggda miljön. 
 
Denna rapport har tillkommit på Naturvårdsverkets initiativ, vilka också delvis har finansierat den. 
Arbetet har sammanfallit med ett opinionsbildande projekt, projektlett av Tankesmedjan Movium och 
finansierat av Vinnova, kallat Påverkansplattform för urbana ekosystemtjänster. Båda dessa aktivite-
ter har efterfrågat kartläggning av nuläget och redovisningar av lärande exempel, varför vi har valt att 
arbeta integrerat med aktiviteterna. I rapporten har vi försökt att kombinera generella reflektioner med 
konkreta exempel. Vi har också valt att hämta lärdomar från såväl praktik som akademi och har bjudit 
in några av de ledande forskarna från Sveriges lantbruksuniversitet att utifrån sin forskningshorisont 
kommentera sådant som vi tycker oss kunna konstatera i praktiken. Det kan i något fall bli motsägelse-
fullt, men så är också frågan kring ekosystemtjänster i urban miljö komplext beskaffad. Som alla 
komplext beskaffade frågor hyser den därmed inneboende målkonflikter, åtminstone på ett generellt 
och övergripande plan.          
 
I rapporten konstaterar vi att det är viktigt och grundläggande att ekosystemtjänster behandlas som en 
tillgång för livsmiljöer i staden, och därmed också för arbetet med att planera, gestalta, anlägga och 
förvalta dessa miljöer. Utgångspunkten för ett sådant arbete behöver vara platsernas förutsättningar 
och de förväntningar som vi har på dessa miljöer. Möjligen kan det uppfattas som lite motsägelsefullt 
för en rapport med namnet ”Ekosystemtjänsteras bidrag till en god urban livsmiljö”, men vi är överty-
gande om att utgångspunkten för arbetet med ekosystemtjänster bör inte vara ekosystemtjänsterna 
själva, snarare en ökad platsspecifik kunskap och en ökad tydlighet kring samhällets uttalade målsätt-
ningar. Varför inleder vi med ett sådant påstående? Jo, för att påminna om att ekosystemtjänsterna 
utgår från oss människor och tjänsterna svarar mot våra behov. Det är alltså en slags konsumtion av 
tjänster som vi pratar om och som i all hållbar konsumtion handlar det om att balansera mellan tillgång 
och efterfrågan. Vi menar alltså att det inte alltid handlar om att maximera uttaget av en viss eko-
systemtjänst, utan det handlar snarare om vilket behov som vi har identifierat på en viss plats eller i ett 
visst sammanhang samt hur ekosystemtjänsterna kan levererar på den platsen utifrån identifierade 
behov. Det är måhända en hårfin perspektivförskjutning, men vi menar att tar vi inte med oss detta 
synsätt in i diskussionen om ekosystemtjänster så befarar vi att vi får ett oönskat överutnyttjande av 
naturens ”gratistjänster”.   
 
Det pågår mycket lovvärt arbete i landet för att hitta system och verktyg som strävar efter att finna 
helhetssyn och mångfunktionalitet i ekosystemtjänsterna. Det finns dock en risk att verktyg blir väl 
generella när man försöker att fånga upp alla aspekter av hur man kan arbeta med ekosystemtjänsterna. 
Då riskerar implementeringsglappen också att bli för stora när generella verktyg ska appliceras på en 
specifik plats. Att istället lära av hur andra har gjort och ta del av varandras erfarenheter kan då vara 
ett värdefullt komplement och Naturvårdsverket har därför bett Tankesmedjan Movium att ta fram 
denna exempelsamling. Vår förhoppning är att denna rapport ska hjälpa stadsbyggnadsprocessens 
olika aktörer och skeden att förstå nyttan med urban natur och att ta in ekosystemtjänsterna i befintliga 
arbetssätt och processer. 
 
 
Alnarp och Stockholm, juni 2017 
 
Caroline Dahl, Tankesmedjan Movium vid SLU 
Ulf E Andersson, Naturvårdsverket   
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BAKGRUND 
 
 
Varför urban natur? 
Stadens utemiljö levererar värden och funktioner som är nödvändiga för att vi ska kunna bo och trivas 
i våra städer. Urban natur bidrar till den biologiska mångfalden eftersom parker och andra gröna och 
blå områden skapar förutsättningar för att olika arter ska kunna fortleva. I Moviums publikation Hela 
staden – argument för en grönblå stadsbyggnad, framtagen i samarbeten med forskare vid SLU och 
praktiker vid Lunds kommun, drar man slutsatsen att grönska och vatten är väsentliga stadsbyggnads-
element som behöver finnas i olika storlekar och karaktärer, tillgängliga och av god kvalitet. Stadens 
utemiljön kan också verka skademinimerande genom att exempelvis skydda mot buller, utjämna tem-
peraturer, hantera stora vattenflöden och stärka människors hälsa och välbefinnande. De urbana eko-
systemtjänsterna gör städerna trivsamma, hälsosamma och attraktiva – potentialen som resurs för håll-
bar stadsutveckling är uppenbar. 
 
Idag bor 7,5 miljoner människor – 85 procent av Sveriges befolkning – på mindre än två procent av 
landets yta. Med förtätning som det rådande stadsbyggnadsidealet riskerar vi att bygga bort förutsätt-
ningar för urbana ekosystemtjänster. Självklart finns det både positiva och negativa hållbarhetsa-
spekter kring förtätningsparadigmet och i många fall är det en rimlig stadsbyggnadsstrategi, men när 
marken bebyggs och hårdgörs på bekostnad av gröna och blå stadsbyggnadselement så uppstår ofta 
negativa konsekvenser. I takt med en ökad urbanisering och täthet riskerar allt fler att bli beroende av 
de funktioner som en allt mindre yta därmed ska leverera.  
 
För att vi ska kunna ta del av utemiljöns fördelar krävs en ökad insikt om att dessa fördelar kommer att 
utebli om vi minskar ytan, sätter den under press från allt fler som ska använda den mindre ytan och 
därtill, utifrån skötsel- eller slitageaspekter, byter ut vegetation mot material som konstgräs eller 
gummi. Andra tankebanor som kan behöva förändras är principen ”grönt som grönt”. Gröna tak och 
gröna fasader har självklart positiva kvaliteter och upplevelsevärden men kan inte ersätta de rekreativa 
och sociala kvalitéerna som man exempelvis finner parker och bostadsgårdar. Precis som antyds i 
titeln på boken Urbana nyanser av grönt – om grönskans roll i en förtätad klimatsmart stad behöver 
vi öka sensibiliteten för olika lösningar men framför allt för vad som behövs var och för vem.   
 
Om vi ska nå målet om en tät och grön stad är det väsentligt att använda faktiskt kunskap i en stringent 
och fortlöpande dialog i alla stadsbyggandets skeenden. Att tala svepande om tätt och grönt, utan att 
visa omsorg om frågan kommer aldrig att göra att staden blir både tät och grön. Vegetationsvalet ger 
exempelvis oerhörda skillnader i såväl estetiska uttryck, funktioner, markförberedelsebehov och för-
valtningsåtgärder som i fråga om vilka ekosystemtjänster som levereras. Framtidens städer ska vara 
täta och gröna. För att lyckas med detta måste frågor om stadens utemiljö prioriteras och behoven 
förtydligas. Avvägningen mot andra angelägna intressen behöver förstärkas genom att värdena av den 
urbana naturen preciseras och uppmärksammas. Arbetet med ekosystemtjänster kan vara ett sätt.   
 
Förtätning förespråkas ofta som modell för att få plats med fler människor i städerna, för att inte ta 
mer produktiv jordbruksmark i anspråk samt för att det ger fördelar gällande transport- och energibe-
hov, tillräckliga befolkningsunderlag till servicefunktioner etc. Det är viktigt att komma ihåg att förde-
larna ovan får vi genom närhet mellan människor och funktioner, inte genom att det är tätt mellan 
byggnaderna. När vi bestämmer oss för att skapa urbana miljöer, stadskvalitéer eller en urban kontext, 
bör vi alltså ta utgångspunkt i vilka livsmiljöer vi skapar, inte hur tät den byggda miljön ska vara. Ur-
bana mötesplatser som parker, torg, skolgårdar, bostadsgårdar bör ha en självklar plats i urbana mil-
jöer – det är till stor del dessa platser som ger stadskvalitéerna. Genom att göra dessa miljöer gröna 
och med genomsläppliga ytor säkerställer vi dessutom att de levererar ekosystemtjänster. En hållbar 
attraktiv stad kräver hållbara attraktiva gröna och blå lösningar. 
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Vad är urbana ekosystemtjänster? 

Ekosystemtjänster är de funktioner som ekosystemen levererar och som gynnar oss människor genom 
att de ökar vårt välmående och förbättrar våra livsvillkor. De urbana ekosystemtjänsterna är de eko-
systemtjänster som produceras av ekosystem i eller kring våra städer och tätorter, och som gynnar 
människorna i dessa städer och tätorter. Alla olika typer av natur i och nära staden bidrar på olika sätt 
till de urbana ekosystemtjänsterna, oavsett om det handlar om ödsliga ruderatarealer, tekniskt avance-
rade gröna tak och fasader, stadsodling i pallkragar, parker, gatuträd, kyrkogårdar, bostadsgårdar eller 
markreserven i stadens ytterområden.  
 
Ekosystemtjänsterna brukar delas upp utifrån om det handlar om tjänster som är stödjande, reglerande, 
kulturella eller producerande. Den tabell som ofta används som bas i det här arbetet publicerades i 
rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) från 2011. Begreppet ekosystem-
tjänster började dock användas av ekologer redan under 1960- och 70-talen. På 1990-talet blev det 
populärt även inom andra ämnesområden och i början av 2000-talet slog det igenom ordentligt i och 
med FN-initiativet Millenium Ecosystem Assessment och ovan nämnda studien. Begreppet blev under 
åren allt vanligare och började också dyka upp i sammanhang som relaterade till hållbar stadsutveckl-
ing.  
 
Introduktionen av begreppet ekosystemtjänster i stadsutvecklingen ger nya förutsättningar. Det finns 
flera fördelar med detta. En är att det nu finns ett begrepp att samlas kring. Planerare har länge efter-
frågat modeller för att kunna arbeta tvärdisciplinärt med stadsbyggnadsfrågorna. När ekosystemtjäns-
ter diskuteras engageras tjänstemän med olika expertkunskaper från stadsbyggnadskontor, miljöför-
valtningar, parkförvaltningar, gatukontor, strategiska avdelningar m.fl. En fördel är att begreppet eko-
systemtjänster anammats av andra än de redan frälsta. Kunskapen om utemiljöns betydelse har länge 
varit känd bland dem som arbetar med frågorna. Nu når argumenten fram till andra grupper av sam-
hällsplanerare – och begreppet har nått högt upp i de beslutande kretsarna. 
 
Ekosystemtjänster är därmed ett begrepp som alla har gemensamt. Det ger möjligheter till ett struktu-
rerat samtal som tar in många olika aspekter i diskussioner. Det är också intressant att konstatera att 
samtal utifrån ekosystemtjänster tycks inkludera aspekter kring funktioner och aktiviteter, inte bara 
ytornas utbredning och beskaffenhet. Det bör öppna upp för nya lösningar kring mångfunktionalitet 
och samarbeten över gränser. 
 
 
Läs mer:   
Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad  
Urbana nyanser av grönt – om grönskans roll i en förtätad klimatsmart stad  
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 
Millenium Ecosystem Assessment   
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Ekosystemtjänster i urbana sammanhang 
 
Ekosystemtjänster brukar delas upp utifrån om det handlar om tjänster som är stödjande, reglerande, 
kulturella eller producerande. Här nedan följer en kortfattad genomgång om vad dessa tjänster kan 
handla om samt vilka positiva effekter de kan ha. Viktigt att uppmärksamma är att den stora vinsten 
med ekosystemtjänster är att man ofta får så mycket mer på köpet, om man tänker utifrån system, hel-
het och mångfunktionalitet. Därför är det väsentligt att genomgången nedan inte används som en 
checklista för att fokusera på en ekosystemtjänst i taget.  
 
Habitat och stödjande tjänster 
Habitat och stödjande tjänster är grunden för ett systematiskt helhetstänk kring ekosystemtjänster. 
 
Habitat 
Habitaten ger allt som den enskilda växten eller djuret behöver för att överleva: mat, vatten, husrum 
och fortplantning. Det kan vara habitat med olika kvalitet som behövs under olika perioder i organ-
ismers livscykel. Varje ekosystem ger olika livsmiljöer som kan vara avgörande för en arts livscykel. 
Djur som flyttar, inklusive fåglar, fiskar, däggdjur och insekter, är alla beroende av olika ekosystem 
under sina rörelser.  
 
Biologisk mångfald 
Biologisk mångfald består av flera komponenter som biodiversitet, bevarande av hotade arter och be-
varande av biotoper. Biodiversitet är ett mått på variationen inom en grupp av tex arter inom växtriket 
eller bland insekterna men kan även vara variationen av gener inom en art. Begreppet består av hur 
många arter det finns och hur individerna är fördelade mellan arterna. Man vet att biodiversa områden 
med många arter är mer stabila (resilienta) än områden med lite arter, detta innefattar både artsamman-
sättningen men också funktionen och produktionen i området. Alltså blir leveransen av ekosystem-
tjänster säkrare om ekosystemet som levererar tjänsterna är mer diverst. Detta gäller även biodiversitet 
på habitat och gennivå. 
 
Genetisk diversitet är mångfald av gener mellan och inom populationer av arter. Den biologiska mång-
falden skiljer olika arter och raser från varandra och ger på så sätt en grund för lokalt väl anpassade 
sorter och en genbank för att vidareutveckla kommersiella grödor och boskap. Vissa livsmiljöer har ett 
exceptionellt stort antal arter som gör dem mer genetiskt skiftande än andra och är kända som 
"hotspots för biologisk mångfald". Det ensartade jordbrukslandskapet, förtätningen av våra städer och 
det föränderliga klimatet innebär hot mot enskilda arter och den biologiska mångfalden. Det urbana 
landskapet är ofta mer varierat och artrikt än det konventionella skogs- och jordbrukslandskapet. 
 
Den biologiska mångfalden spelar också en viktig roll genom att förbättra ekosystemens förmåga att 
anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. 
 
 
Reglerande tjänster 
De reglerande tjänsterna är de tjänster som ekosystemen tillhandahåller genom att reglera till exempel 
kvaliteten på luften eller jorden, eller minska effekten av översvämningar.  
 
Lokalklimat och luftkvalitet 
Värmeböljor skördar många liv, framför allt bland äldre och sjuka. Stark sol i barns unga år kan ge 
hudcancer när de blir äldre. Luftföroreningar i städerna orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och kan över-
lag vara besvärande för äldre, barn och personer med astma eller luftrörsbesvär. 
 
Träden ger skugga och tillsammans med andra växter spelar de en viktig roll för luftkvaliteten och 
påverkar lokalklimatet. Vegetationen silar vinden och kan blåsiga dagar skapa platser med lä, vatten 
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bidrar till att sänka temperaturen på heta dagar. Större parker har lägre temperatur än den omgivande 
stenstaden under varma dagar och kan bidra till uppkomsten av vindar som motverkar urban heat is-
land-effekten. Skolgårdar är ofta stora och ödsliga och innebär en viktig potential för miljöförbätt-
ringsåtgärder för den yngre generationen. 
 
Bullerreglering 
Buller är vanligt i urbana sammanhang och tystnaden blir allt mer sällsynt. Höga ljudnivåer kan bidra 
till störd sömn med till exempel strokeanfall som följd. Höga ljudnivåer utanför skolor stör elevernas 
koncentration och studieresultat. Barn är mer känsliga för buller än vuxna, och särskild hänsyn bör 
visas i utemiljöer där barn och unga vistas till vardags.  
 
Icke hårdgjord mark, speciellt kuperad eller modulerad mark, bidrar till att sänka bullernivåerna i sta-
den.  Även växtkassetterna till gröna fasader, gröna tak och stora mängder lövmassa bidrar till att 
sänka bullernivåerna. 
 
Upptag och inlagring av kol 
Ekosystemen reglerar det globala klimatet genom att de binder och lagrar växthusgaser. När träd och 
andra växter växer, så avlägsnar de koldioxid från atmosfären och binder kolet i sina vävnader. Gene-
rellt kan man säga att ju längre växterna binder kolet, till exempel träd och andra vedartade växter, 
desto större effekt har de. När växten sedan skördas eller huggs ner, så bryts det mesta av det kol som 
bundits i växten ned relativt snabbt efter dess död, vilket innebär att kol som går ner i jorden ger en 
större ekosystemtjänst, än det som eldas upp och sprids tillbaka till atmosfären. 
 
Mildra extrema väderhändelser  
Extrema väderförhållanden eller naturkatastrofer inkluderar översvämningar, stormar, flodvågor, lavi-
ner och jordskred. Ekosystem och levande organismer erbjuder i viss mån buffert mot naturkatastrofer 
och kan därigenom förhindra eventuella skador, eller verka skademinimerande kring effekter av ex-
trema väderhändelser.  
 
Till exempel kan våtmarker suga upp vatten vid översvämningar medan träden kan stabilisera slutt-
ningar och förhindra erosion. I urbana sammanhang handlar det ofta om att anlägga gröna tak, regn-
bäddar och andra system med öppen dagvattenhantering och nedsänkta grönytor för att kunna hantera 
stora skyfall. Att ersätta asfaltskolgårdar med fördröjningsmagasin för dagvatten med inkluderad vari-
erad vegetation är en intressant möjlighet som samtidigt skapar högre lekvärden. 
 
Vattenrening 
Vatten filtrerar genom marken och renas rent mekaniskt. Ekosystemen i marken gör att infiltrationen 
blir bättre, att vattnets uppehållstid ökar och i den biologiska aktiviteten hos mikroorganismer i jorden, 
bryts avfallet ner. Därigenom elimineras patogener (mikrober som orsakar sjukdomar). Nivåerna av 
näringsämnen och föroreningar reduceras. Ekosystem som våtmarker filtrerar både människors och 
djurs avfall och fungerar som en naturlig buffert för den omgivande miljön. 
 
Biologiska system där växter renar avlopps- och gråvatten blir allt vanligare. Genom att hantera större 
flöden ovan mark kan man undvika kostsamma investeringar när avloppssystem och reningsverk inte 
längre räcker till. Dessutom får man vackra planteringar och pedagogiska effekter på köpet. 
 
Skydd mot erosion och upprätthållande av jordens bördighet 
Jorderosion är en nyckelfaktor i processer som rör markförstöring och ökenspridning, och växttäcket 
ger en viktig reglerande tjänst genom att förhindra jorderosion. Jorden är en mycket viktig faktor för 
att få urban grönska att fungera. Jorden är fylld av liv. Djur, växter och mikroorganismer har under 
lång tid skapat de strukturer och förhållanden som gör att jorden kan skapa ny tillväxt år efter år. 
Dessa strukturer förstörs lätt när vi på olika sätt förändrar i markskiktet. Ekosystemen i jorden reglerar 
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omsättningen av flera näringsämnen och förhindrar läckage och i förlängningen övergödning av vat-
tendrag. Stora arealer mark förstörs när vi bygger ut städer och tätorter på odlingsmark och grönytor. 
En jord med en hög organisk halt klarar dessa påfrestningar bättre. Fytoremediering är en alternativ 
process att sanera mark, där man använder växternas förmåga att ta upp, stabilisera och lagra skadliga 
ämnen. 
 
Pollinering 
Insekter och vind pollinerar växter och träd, vilket är viktigt för utvecklingen av frukter, grönsaker och 
frön. Många av jordens viktigaste grödor är beroende av insekternas pollinering. Det är inte minst det 
ensartade produktionslandskapet som är ett hot mot pollinerande insekter. I städerna är mångfalden 
bland växterna större, och det blir ett allt vanligare fenomen med bikupor på tak i städerna. På skol-
gårdar har bikupor en viktig pedagogisk funktion och har visat sig väcka elevernas engagemang och 
ansvarstagande. Genom att plantera växter som lockar insekter fyller man också rabatterna med liv, 
vilka också kan användas i undervisningssyfte.  
 
Biologisk bekämpning 
Ekosystemen är viktiga för reglering av skadedjur och vektorburna sjukdomar, dvs sådana som sprids 
via smittbärare men som inte nödvändigtvis själva blir sjuka. Ekosystemen reglerar skadedjur och 
sjukdomar genom till exempel rovdjur och parasiter. Fåglar, fladdermöss, flugor, getingar, grodor och 
svampar bidrar alla med naturlig reglering. 
 
Ett sätt att öka resiliensen är att öka mångfalden. Detta kan vara speciellt viktigt att tänka på när man 
planterar stora mängder träd i städerna. Genom att öka variationen minskar risken för att alla individer 
plötsligt slås ut av en sjukdom eller andra sorters yttre faktorer, som torka. 
 
 
Kulturella tjänster 
Kulturella tjänster är de icke-materiella fördelar som människor får från ekosystemen genom till ex-
empel andlig berikning, kognitiv utveckling, reflektion, rekreation och estetiska upplevelser.   
 
Rekreation samt mental och fysisk hälsa 
Problemen med övervikt, med bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes som följd, är väl-
kända. Promenader och motion i grönområden är inte bara bra för den fysiska hälsan, det låter också 
människor slappna av. Den roll som grönområdena i städerna spelar för såväl den mentala som fysiska 
hälsan erkänns alltmer. 
 
Dessa ekosystemtjänster produceras bäst av lite större parker, stråk och grönområden. Avståndet till 
dessa grönområden är betydelsefullt för hur ofta vi besöker dessa områden och drar nytta av eko-
systemtjänsterna. Är det mer än några hundra meters avstånd minskar besöksfrekvensen. Skolgårdar 
och andra utemiljöer för barn och unga är särskilt väsentliga och bör prioriteras. 
 
Sociala interaktioner 
WHO definierar hälsa som inte bara avsaknad av sjukdom, utan tillståndet i hela vårt fysiska, mentala 
och sociala välmående.  
 
Dessa ekosystemtjänster levereras i gröna områden som stärker möten och social interaktion. Parker, 
grönområden, bostadsgårdar, skolgårdar, badplatser och andra offentliga rum spelar en stor roll i våra 
sociala liv och i att utveckla en demokratisk värdegrund. 
 
Naturpedagogik 
Naturkontakt är viktig för den urbana människan. Genom att uppleva natur i staden ökar vår förståelse 
för de ekologiska sammanhang vi befinner oss i. På så sätt kan vi utveckla en grundläggande förståelse 
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för hur naturen, ekosystemen och vår planet fungerar. Naturupplevelse i närmiljön ger dessutom nä-
ring åt utomhusleken, och bidrar till att utveckla barns och ungas kognitiva, motoriska, sociala och 
empatiska förmågor. 
 
Tillgång till naturupplevelser är central för att skolor, förskolor och fritidshem ska kunna utnyttja ute-
miljöns potential. Även muséer och andra offentliga aktörer kan utnyttja utemiljön för att öka medbor-
garnas förståelse för närnaturen, klimatfrågan och världen i stort. En bikupa vid perennplanteringen, 
öppen dagvattenhantering, fågelholkar, döda träd med insekter, groddammar, eller komplexa miljöer 
som tydliggör hur ekosystemen fungerar. Alla bidrar de på olika sätt till att öka förståelsen för det 
sammanhang vi befinner oss i. 
 
Turism 
Naturupplevelser i och utanför städer spelar en viktig roll för turistnäringen, som är en viktig inkomst-
källa. Kulturell turism och ekoturism kan också bidra till att utbilda människor om vikten av biologisk 
mångfald och ekologiska samband. 
 
Det här kan handla om kulturarv som slottsträdgårdar, kyrkogårdar, och parker, eller sjöar, kajkanter 
och stränder som fungerar som utflyktsmål. Det kan vara utemiljön i sig som intresserar, eller så kan 
en spännande utemiljö stärka andra besöksmål. Det kan vara offentliga platser eller andra platser i 
samband med omtalade byggnader, monument och andra besöksmål.  
 
Estetik och sinnliga upplevelser 
Den miljö som omger oss har genom hela mänsklighetens historia varit intimt förknippad med vårt 
språk och vår kunskapsnivå. Den har också inspirerat mycket av mänsklighetens konst, kultur och 
vetenskapliga landvinningar. Estetik och sinnliga upplevelser bidrar dessutom till vårt välmående. 
 
Dessa miljöer kan handla om storartade utemiljöer som ger storartade upplevelser, eller små detaljer i 
vardagsmiljön som förgyller och förundrar. Det kan handla om ovanliga träd, häftiga perennplante-
ringar eller små planteringslådor i oväntade färger, former och material.  Det kan handla om enskilda 
objekt eller välkomponerade helheter. 
 
Spirituella upplevelser och platsanknytning 
Naturen, dess olika element, och våra sedvänjor kopplade till naturen, spelar en viktig roll för vår 
känsla av tillhörighet och för vår anknytning till en plats. I många delar av världen anses särskilda 
skogar, grottor och berg som heliga, eller har en religiös innebörd. Det kan också handla om kyrko-
gårdar, tätortsnära skogar, bronsåldershögar, stora träd med spännande historia och mystik eller andra 
naturelement som ger identitet och narrativ till en plats. Det kan också handla om bortglömda platser, 
eller platser som man skapar själv. Detta är inte minst viktigt för barns och ungas utveckling, platser 
som ibland hotas av vuxenvärldens exploateringsiver. 
 
 
Försörjande tjänster 
Försörjande tjänster beskriver olika former av leveranser av material eller energi från ekosystemen. De 
inkluderar mat, vatten och andra resurser. 
 
Mat 
Ekosystemen ger förutsättningar för att odla mat. Mat kommer främst från olika agrara ekosystem, 
men marina system och sötvattensystem såväl som skogar producerar också livsmedel. Livsmedels-
produktionen i de svenska städerna står för en mycket liten del av den mat vi konsumerar. Men olika 
former av stadsodling ger livsmedel eller inkomster till dem, som odlar. Taklandskapet är underutnytt-
jat och allt oftare blickar vi mot taken för olika former av takodlingar eller bikupor som levererar ho-
nung. Källare och övergivna industrilokaler kan passa för svampodlingar eller olika former av hydro-



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6778 
Ekosystemtjänsternas bidrag till god urban livsmiljö 

13 
 

poniska system, dvs odlingssystem utan jord där odlingen sker i vatten. Det finns också möjlighet att 
utnyttja restvärmen från stadens industrier i samband med matproduktion. 
 
Många av de miljöer som beskrivs ovan är fokuserade på matproduktion och ger inte så många andra 
ekosystemtjänster. Men produktion på väggar och tak kan absolut ge reglerande tjänster gällande ex-
empelvis omhändertagande av dagvatten. Odlingarna ger också dem som odlar både fysisk aktivitet 
och sociala interaktioner, vilket är bra för hälsan. Om odlingarna dessutom är tillgängliga även för 
andra, så kan de fungera som målpunkter i grönstrukturen som stimulerar till rörelse, välmående, sinn-
liga upplevelser och sociala interaktioner även bland allmänheten. Vidare kan de ha pedagogiska vär-
den och det är särskilt angeläget att stötta och kompetensförsörja förskolor och skolor som vill enga-
gera sig i odling och skolträdgårdsverksamhet. 
 
Råmaterial 
Ekosystemen ger mängder av material för konstruktion och bränsle, inklusive trä, biobränslen och 
vegetabiliska oljor, som direkt härrör från vilda och odlade växtarter. 
 
Det är ovanligt att se den här användningen av utemiljön i svenska tätorter. I stadsodlingssammanhang 
finns exempel på att växter odlats för till exempel textilfärgning. I skolans värld förekommer exempel 
när man odlar växter för energiframställning och byggmaterial. 
 
Färskvatten 
Ekosystemen spelar en viktig roll i den globala hydrologiska cykeln, eftersom de reglerar flödet och 
rening av vatten. Växtlighet och skogar påverkar den mängd vatten som är tillgängligt lokalt. 
 
Det är ovanligt att använda de svenska urbana utemiljöerna till att ta färskvatten. Snarare kan man se 
stadens ekosystem som den första anhalten då stadens vatten ska renas, vilket minskar belastningen på 
recipienter. 
 
Resurser för medicin 
Ekosystemen och den biologiska mångfalden ger många växter som används som traditionella läke-
medel eller ger råvaror till läkemedelsindustrin. Alla ekosystem är en potentiell källa av läkemedelsre-
surser. 
 
Det är ovanligt att använda de svenska urbana utemiljöerna som resurs för läkemedelsproduktion, 
däremot vanligt förekommande att odla medicinalväxter i demonstrationssyfte i parker, botaniska 
trädgårdar och privatträdgårdar.  
 
Energi 
Ekosystemtjänsterna är en naturlig del av den cirkulära ekonomin, där restprodukter inte ses som av-
fall utan som råvaror. Det som inte går att återanvända eller återvinna, kan man använda för att ut-
vinna energi. 
 
Det finns lyckade exempel där parkavfallet görs om till flis som förbränns för att utvinna energi. Vi 
kan också utvinna energi ur material som växer i de urbana utemiljöerna. Till exempel är sälgskogar är 
ett vanligt inslag i det periurbana landskapet.  
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Innovationer och urbana ekosystemtjänster 
 
Innovationer och utveckling av nya tekniker och systemlösningar är viktiga för en hållbar stadsut-
veckling. Men alla innovationer är inte gjorda av plast, metall eller betong. Även den anlagda eller 
befintliga naturen i och nära staden är ett rikt område för att utveckla innovationer. 
 
Nya tekniker och nya sammansättningar av befintliga tekniker är ett viktigt innovationsområde. Inno-
vationer kan också vara andra saker än tekniker som t ex en ny vara eller tjänst, en ny process eller 
metod för att producera en vara eller tjänst, ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller 
relationerna med externa aktörer, en ny marknad eller nya sätt att nå och kommunicera med kunder 
och användare på marknaderna, nya kompetenser, resurser eller material. Om vi tolkar begreppet in-
novation i sammanhanget urbana ekosystemtjänster, så blir det uppenbart att de också kan vara inno-
vativa på många olika sätt.  
 
Nya växtval, ny design och ny teknik 
Ny teknik i vårt sammanhang innebär då dels ”biologiska” innovationer som val av nya växtsorter, 
nya gödningsmedel och nya skötselregimer för stadens natur. Växter och annan natur i staden är bero-
ende av stadens utformning och tekniska lösningar. Ny teknik för bevattning, gödsling och övervak-
ning, utformning av byggnader och infrastruktur som främjar anläggande av vegetation och tillgången 
till solljus kan skapa nya och bättre förutsättningar för befintlig och anlagd natur i staden. Kanske vi 
kan få trafikbiotoper som är en naturlig utveckling från dagens planterade rondeller, körfältsavgrän-
sare och vägkanter? 
 
Nya växtsorter, automatisering och digitalisering av bevattning, skötsel och övervakning ger yrkesfolk 
möjligheter att jobba effektivare, och kan sänka skötselkostnaderna som idag är ca 75% av kostnader-
na för parker och annan grönstruktur i staden.  
 
Behov driver fram nya innovationer 
Växter och djur i staden bidrar inte bara till den biologiska mångfalden utan kan också bidra till vik-
tiga kvaliteter och infrastrukturtjänster i staden som klimatanpassning, rening av mark och vatten, 
byggnadsskydd, temperaturreglering och bullerdämpning. Urban vegetation kan bli en del av integre-
rade kretsloppsanpassade systemlösningar som knyter ihop stadens tekniska försörjningssystem med 
urbana ekosystemtjänster. Detta är viktigt inte bara från ett miljöperspektiv, utan kan också ge stora 
sociala och ekonomiska nyttor. De argument som idag blir allt tydligare för behovet av natur i stadens 
utemiljö, är också en av drivkrafterna för innovationer för hur vi bevarar och återskapar natur i staden. 
 
Idag finns det många nya intressanta exempel på ett nytt system- och designtänkande där urbana eko-
systemtjänster och byggd miljö kombineras på innovativa sätt. Kombinationen av solceller och gröna 
tak på samma tak i Augustenborg i Malmö, växtlighet på bullerskydd, anläggningar av stora grönytor 
på värmeverk, våtmarker som renar avloppsvatten och dagvatten och bromsar vattenflödet vid extrem-
väder skapar både kretslopp och klimatanpassning, eller attraktiv anlagd vegetation för lokal dagvat-
tenrening, är några exempel.   
 
Urbana ekosystemtjänster har också produktion som en viktig ekosystemtjänst. Biobränslen, livsmedel 
och fibrer kan bli en allt viktigare biprodukt från våra urbana grönområden. Nya sätt att omvandla 
trädgårdsavfall till bränslen, biokol och andra produkter (som i dag görs ibland annat i Stockholms 
stad) gör att vi kan närma oss en biobaserad ekonomi. 
 
Att vidga perspektivet från traditionell frilandsodling till hela det möjliga spektrum av urban eller peri-
urban livsmedelsproduktion är i sig innovationsfrämjande. Ätbara parker, takträdgårdar och växthus 
på taken, användning av stadens organiska avfall som substrat för odling av andra organismer än väx-
ter, som svampar, alger, fisk (akvaponik) och insekter. Organisatoriska innovationer som tillvaratar 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6778 
Ekosystemtjänsternas bidrag till god urban livsmiljö 

15 
 

villaträdgårdarnas och kolonilotternas frukt- och bäröverskott finns redan på många ställen, men kan 
utvecklas bredare och djupare.  
 
Stadsodling som utnyttjar organiskt avfall, spillvärme och på sikt renat avloppsvatten förverkligar en 
del av målet om en urban resurseffektiv cirkulär ekonomi. Detta är bra för stadens miljö, men också 
bra för social integration och för sysselsättning, inte minst för grupper som är långt från arbetsmark-
naden. 
 
Det sociala perspektivet 
Fickparker, mobila vegetationslösningar, takträdgårdar och biotoptak kan bli nya mötesplatser och 
mångfunktionella ytor, och en del av stadens gröna infrastruktur. Gröna tak börjar på sina håll bli mer 
ekologiskt och designmässigt varierade än de nu vanliga sedumtaken. Förbinder vi taken i tätbebyggda 
stadsdelar med varandra med gångbroar i takhöjd, skulle vi få en ny, grön gatunivå som väsentligt 
ökar stadens utemiljöyta. När får vi se en motsvarighet till New Yorks Highline Park i Sverige? 
 
Nya affärsmodeller, finansiering och förvaltningsformer   
Innovationer som är mer organisatoriska, än tekniska eller biologiska, kan skapa stora nyttor i skötsel 
och förvaltning av utemiljön. Nya affärsmodeller kan stärka finansiering av våra grönområden. Ef-
tersom trädgårdsturismen växer, och leder till lokala och regionala intäkter, så kanske turistbyråer och 
besöksnäringen skulle delfinansiera parkernas skötsel och underhåll? Kan vi använda crowd funding 
som ett verktyg för finansiering av grönyteförvaltning – kanske på det sätt som idag tillämpas för 
finansiering av Kungsledens skötsel? 
 
Uppenbart är att både befintlig och anlagd natur i städerna ökar städernas attraktivitet, och då blir en 
motor för lokalt näringsliv, inflyttning och företagslokaliseringar. Kristianstads Vattenrike, som tidi-
gare sågs av många som en trist sumpmark nära staden, är idag en turistmagnet och skapar enligt be-
söksekonomiska uppföljningar inkomster för det lokala näringslivet på ca 28 miljoner kronor årligen.     
 
Digitalisering, appar i smartphones och sociala medier öppnar helt nya möjligheter att engagera bo-
ende, besökare och föreningsliv i den kloka användningen och kvalitetsövervakningen av våra grön-
områden. 
 
Innovationsfrämjande styrmedel 
Att skapa en stad som är både tät och grön är en nyckelfråga för att åstadkomma ekologiskt hållbara, 
hälsofrämjande och attraktiva urbana miljöer. Städernas förtätning kan innebära stora risker för att 
befintliga naturvärden förstörs, men kan också skapa möjligheter för innovativa former och funktioner 
av grönska på och nära byggnader, trafikinfrastrukturen och andra delar av byggd miljö.  
 
Pådrivande är de boendes önskemål om tillgången till natur i olika former för friluftsliv, odling och 
rekreation. Kommunernas användning av mer kvalificerade former av tillämpning av grönytefaktorn, 
principen om ekologisk kompensation, fysisk planering och gestaltningsprogram som öppnar vägen 
för nytänkande kring grönstruktur är innovationsfrämjande styrmedel. Naturligtvis kan också innovat-
ionsupphandling och innovationstävlingar användas som verktyg för att stärka stadens ekosystem-
tjänster.  
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Verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsbyggandet 
 
När ekosystemtjänst som begrepp anammades av beslutsfattare blev det ett begrepp även i stadsbygg-
nadskretsar. Sedan dess har begreppet blivit allt mer accepterat och använt. Som stöd för implemente-
ringen av begreppet har olika verktyg utarbetats. Dessa behöver ställas mot andra vanligt förekom-
mande verktyg i stadsbyggnadsprocessen och det är viktigt att förstå hur verktygen kan användas, var i 
processen de passar in och vilka svar de egentligen ger. I samband med en workshop i Movium Part-
nerskap listade workshopdeltagarna alla verktyg som de använde för att arbeta med ekosystemtjänster 
i stadsbyggandets olika delar. Resultatet visas i illustrationen nedan. Väsentligt att understryka är il-
lustrationen är en grov förenkling av stadsbyggnadsprocessen och att dessa skeden naturligtvis inte 
alltid följer på varandra i en kronologisk ordning. Snarare är det nog så att dessa skeden sker med sam-
tidig överlappning och inflätat i varandra.  
 
Man kan också konstatera att flera av de verktyg som listas i illustrationen nedan är sedan länge veder-
tagna analysmetoder för att förstå en plats, eller ett stadslandskaps, karaktär och förutsättningar. På 
vilket sätt de verktyg som är framtagna specifikt för att arbeta med ekosystemtjänster kompletterar 
eller ersätter funktioner hos dessa mer allmänt hållna analysverktygen har inte bedömts, men det vore 
kanske ett angeläget arbete att ägna sig åt framöver.   
 

 
Det är tydligt att mängden tillgängliga verktyg skiftar mellan de olika delarna av stadsbyggnadspro-
cessen. Planeringsskedet, som i vissa fall kan betraktas som ett inledande skede för vissa förändringar, 
är ganska verktygstungt medan bygg- eller anläggningsskedena samt förvaltningsskedet till synes 
tycks tillämpa betydligt färre verktyg. En av våra förhoppningar är att vi de närmsta åren får se fler 
som arbetar med förhållandet mellan ekosystemtjänster och förvaltningen. I förvaltningsfasen borde 
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man kunna nå stora och långsiktiga samhällsvinster då de största arealerna i våra städer är de befint-
liga, inte nybyggena. Lösningar för att förvalta befintliga stadsmiljöer borde därmed prioriteras högt. 
 
Några specifika verktyg som tagits fram under senare tid för att arbeta med ekosystemtjänster är Na-
turvårdsverkets guide för värdering av ekosystemtjänster, c/o City:s vägledning Ekosystemtjänster i 
stadsplanering, Riksbyggens ekosystemtjänstverktyg samt Grönytefaktorn. Här nedan väljer vi att 
beskriva ett par av dessa.  
 
Grönytefaktor 
Denna modell härstammar från Tyskland och implementerades för första gången i Sverige på Bo01-
området i Malmö. I början fanns det ett motstånd hos byggherrarna men med tiden har man sett det 
goda resultatet och acceptansen har ökat. I Norra Djurgårdsstaden vidareutvecklades grönytefaktorn 
utifrån begrepp som klimatanpassning, landskapsekologi och sociala funktioner. Målet med grönyte-
faktorn är att premiera grönska som fyller flera funktioner, som att gynna områdets biologiska mång-
fald, att fungera som en del i dagvattensystemet, bidra till att dämpa effekten av negativa klimateffek-
ter samt bidra till goda rekreativa miljöer. Utöver att vidareutveckla grönytefaktorn för kvartersmark 
har man även tagit fram grönytefaktor för allmän platsmark och på stadsdelsnivå, där ambitionen är att 
en klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö även ska omfatta sociala aspekter som till exempel 
urban odling, mötesplatser och lek. 

Grönytefaktorn för kvartersmark mäts som en poängkvot mellan mängden ”ekoeffektiv yta” och kvar-
terets totalyta. Med ekoeffektiv yta avses alla gröna och blå ytor som har positiv betydelse för platsens 
ekosystem, bidrar till bättre mikroklimat, dagvattenhantering och bullerdämpning samt har sociala 
värden kopplade till grönska och/eller vatten.  

 
Illustration: GYF - grönytefaktor för kvartersmark, Stockholms stad. 

Gröna och blåa ytor är ofta mångfunktionella och med rätt förutsättningar och smart gestaltning kan 
samma yta generera flera ekosystemtjänster. Multifunktionella lösningar är yteffektiva och ska pre-
mieras i täta stadsmiljöer. Multifunktionalitet utgör därför utgångspunkt för grönytefaktorn.  
 
Sammanlagt 63 olika faktorer ingår i grönytefaktorn. Många av dessa har värden som påverkar mer än 
en faktor i balansräkningen. Den grönytefaktor som uppnås ska vara balanserad mellan de olika funkt-
ionerna som eftersträvas: biologisk mångfald, sociala/rekreativa värden, klimatanpassning och buller. 
Det ska inte vara möjligt att enbart satsa på t.ex. biodiversitet. Även sociala funktioner måste finnas 
med och grönskan och vattnets möjlighet att bidra till klimatanpassning med avseende på värme och 
torka samt till god ljudkvalitet ska ha tillvaratagits. Balanseringen innebär att grönytefaktorn ska inne-
hålla minst 60 procent av det möjliga antalet faktorer inom varje funktion. 
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Minst 60% av möjliga faktorer inom biologisk mångfald (B), sociala värden (S), klimatanpassning (K) och ljudkvalitet (L) ska 
uppnås för att balanseringen ska bli godkänd. Illustration: GYF - grönytefaktor för kvartersmark, Stockholms stad. 

Grönytefaktorn är ett effektivt och populärt verktyg för att på ett flexibelt sätt maximera grönytor på 
fastighetsnivå. I Norra Djurgårdsstaden har man även utvecklat grönytefaktor för allmän platsmark, 
som bygger vidare på den för kvartersmark. Den ska ställa liknande krav på stadens ansvar för den 
allmänna platsmarken som man ställer på byggherrarnas ansvar för kvartersmarken. Målet är att skapa 
en grönytefaktor som premierar multifunktionell grönska och vatten utifrån ett fokus på ekosystem-
tjänster:  
 

- Biologisk mångfald 
- Pollination 
- Stadsodling 
- Klimatanpassning 
- Bullerdämpning 
- Rekreation, hälsa och kultur 

 
På stadsdelsnivå är perspektivet större och åtgärderna fokuserar på parker, alléer, naturlig mark och 
sociala aspekter som är viktiga för att skapa levande stadsdelar. 

c/o City 
År 2014 publicerade c/o City skriften Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning. Vägled-
ningen beskriver ekosystemtjänster och föreslår en arbetsprocess för deras implementering. Den går 
igenom planprocessens verktyg på; nationell-, regional-, översiktsplane- och detaljplanenivå och be-
skriver hur ekosystemtjänster kan bidra i respektive steg.  Vägledningen beskriver också vilka verktyg 
som finns på marknaden för att göra inventeringar, värdera och skapa dialog kring värdet av eko-
systemtjänster.  
 
För att ta hänsyn till och hitta motiv för ekosystemtjänster under planprocessen föreslås ett arbetssätt 
uppdelat i tre steg utifrån kategorierna Stödjande-, Reglerande-, Kulturella-, och Försörjande eko-
systemtjänster;  
 

1. Identifiera 
Första steget innebär en identifiering både av nuläget men också av framtida potential 
för utveckling. Det viktiga är att identifieringen utgår från de olika ekosystemtjänster-
na, inte från exploateringens ambitioner. 
 

2. Bedöma 
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En jämförelse görs utifrån vad som framkommit under identifieringen kontra den pla-
nerade utvecklingen av området och som verktyg beskrivs en bedömningsprocess uti-
från fyra ”S”: 
 

Skapa: Ekosystemtjänsten finns inte i området idag men behov 
finns. Nyskapande behöver ske. 

Skydda: Ekosystemtjänsten finns men ekosystemet behöver skyd-
das för att inte kommande förändringar ska påverka. 

Stärka: Ekosystemtjänsten finns men inte i tillräckligt stor ut-
sträckning. Förstärkning av nuvarande behöver ske. 

Skippa: Avvägning av andra intressen som finns i området medför 
att denna ekosystemtjänst inte kan bevaras. Detta bör 
kompenseras genom att ersätta på annan plats. 

 
3. Verkställa 

a. Bedömning och värdering leder till svar som måste implementeras i planhandlingarna 
och sedan vidare i avtal och genomförande. Dessutom kräver ekosystemens funktion 
en kunskap även i förvaltningsskedet.  

b. För att verkställandet ska lyckas krävs tydliga riktlinjer i planeringens olika instru-
ment och dokument. 

 
c/o City har även utvecklat uppföljningsverktyg för att säkerställa att planeringen får önskad effekt, 
och har sammanställt indikatorer på stads-, stadsdels- och fastighetsnivå baserat på Cities Biodiversity 
Index (CBI)*. I delprojektet har man klarlagt; Vad kan följas upp? Hur kan det följas upp? och Vilken 
indikator kan användas?   
 
* SINGAPORE INDEX ON CITIES’ BIODIVERSITY, (Chan and Djoghlaf 2009, Chan et al. 2010 
and CBD 2010) 
 
 
Läs mer:   
Guide för värdering av ekosystemtjänster, Naturvårdsverket 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6690-1.pdf?pid=15998 
 
Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning, c/o city 
http://www.white.se/app/uploads/2014/11/Ekosystemtj_nster_i_stadsplanering_En_V_gledning.pdf 
 
Riksbyggens ekosystemtjänstverktyg  
http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Emma_Tooke.pdf 
 
Grönytefaktor 
http://stud.epsilon.slu.se/4582/1/gard_c_120802.pdf 
 
 
  

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6690-1.pdf?pid=15998
http://www.white.se/app/uploads/2014/11/Ekosystemtj_nster_i_stadsplanering_En_V_gledning.pdf
http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Emma_Tooke.pdf
http://stud.epsilon.slu.se/4582/1/gard_c_120802.pdf
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EKOSYSTEMTJÄNSTER I PLANERINGSARBETET 
 
Planering innefattar en mängd olika arbetsinsatser och aktörer. Inom ramen för den kommunala plane-
ringen finner vi exempelvis fysisk planering inkluderande strategisk översiktsplanering och mer ge-
nomförandeinriktad detaljplanering, grönstrukturplanering, infrastrukturplanering, planer för mobilitet 
och klimatanpassning m.m.  
 
Fysisk planering 
Planeringsarbetet generellt och inom fysisk planering specifikt innebär ofta att man ska hantera mål-
konflikter, att ställa olika saker mot varandra och prioritera. Ekosystemtjänsterna kan vara ett sätt att 
strukturera dessa diskussioner, och fungera som ett komplement till de inventeringar och analyser som 
kanske redan görs. Det kan vidare vara ett sätt att föra en strukturerad dialog om vilka värden som bör 
prioriteras på en given plats. Samtidigt är en av de riktigt viktiga aspekterna av ekosystemtjänsterna att 
inte fokusera på de enskilda ekosystemtjänsterna, utan att se helheten och mångfunktionaliteten i våra 
utemiljöer. 
 
Många beslut om framtida stadsutveckling tas i översiktsplanearbetet. Därför är denna nivå intressant 
för att diskutera ekosystemtjänster. Om ställningstagandena i översiktsplanen är precisa och konkreta 
samt tydligt redovisar målsättningar om de funktioner som ett område bör ha så finns goda förutsätt-
ningar att senare säkerställa önskade ekosystemtjänster. Funktioner syftar, i detta sammanhang, sna-
rare på vilken prestanda ett område bör ha, än vilken användning man åsyftar. Det är vidare värdefullt 
att man tydligt redovisar målkonflikter och vilka argument som har legat till grund för de prioritering-
ar som man faktiskt valt att göra. Är dessa tydligt redovisade så kan de vara ett fortsatt stöd i påföl-
jande planeringsarbete och tillståndsbeslut såsom detaljplanering och bygglov, även när förutsättning-
arna för det fortsatta arbetet eventuellt förändras.  
 
Naturligtvis är diskussionerna inte bara relevanta i arbetet med översiktsplanen, utan även gällande till 
exempel miljökonsekvensbeskrivningar och i samband med allmänna målformuleringar. Arbetet med 
ekosystemtjänsterna behöver vara en naturlig del i planeringen och dess planprocesser, och man bör 
undvika att det blir ett separat parallellt spår. 
 
Förankring avgörande 
En stor poäng i detta arbete är själva processen, diskussionerna, mötena mellan kompetenser. Det är 
viktigt att arbeta medvetet med processen, från planering via byggande eller anläggning till förvalt-
ning. Ofta förloras högt ställda ambitioner under genomförandet. Det är därför viktigt att undvika im-
plementeringsglapp genom att säkerställa att det som läggs fast i den övergripande planering förs vi-
dare till kommande genomförandeskeden. Resonemangen om ekosystemtjänster kan vara lätta att han-
tera i förhållande till de stora visionerna där också man kanske lättare ser de stora sammanhangen och 
inte alltid måste operationalisera sina avsikter. Eventuella utmaningar framkommer ofta senare, i sam-
band med detaljplanering och genomförande, där vi har de faktiska möjligheterna att säkerställa ge-
nom reglering i detaljplan och avtal, men där kanske de större visionerna och målsättningarna har tap-
pats bort. Det händer alltför ofta att goda intentioner vattnas ur över tid, och när det kommer till ge-
nomförande så bygger vi som vi brukar. 
 
För att säkerställa implementeringen av ekosystemtjänster behövs förankring via styrdokument och 
man bör i varje skede fram till antagen detaljplan lyfta frågan om hur ekosystemtjänsterna hanteras 
och vilka krav som ska ställas. Styrdokument bör slå fast vilka grundläggande värden för människors 
välmående som ska garanteras. Lärandeprocess och kunskapshöjning i organisationen bör vara lika 
viktiga mål som de planer som tas fram. I arbetet med ekosystemtjänster är det också väsentligt att 
välja arbetssätt utifrån de behov som finns, dvs att inte bestämma sig för tidigt för att arbeta utifrån en 
specifikt formulerad modell, utan snarare ständigt anpassa arbetssättet utifrån de erfarenheter som man 
vinner genom processen.  
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En ytterligare aspekt kring förankring handlar om medborgardialogen. Medborgarnas deltagande i 
planeringsprocesserna är väsentligt, dels för att ta del av deras kunskap om platsen men också deras 
förväntningar och önskemål om vad platsen skulle kunna vara. Dels för att förankra ekosystemtjäns-
ternas värde och vad dessa värden ger för medskick till gestaltning och förvaltning av områden och 
platser.  
 
Får allt plats?  
I visionen om den täta och gröna staden är det intressant att fundera över vilka ekosystemtjänster som 
kräver utrymme. Frågan får lätt en teknisk slagsida och blir något som experter får ägna sig åt att lösa. 
Men, ekosystemtjänster är i hög grad en politisk fråga och en fråga som man måste fatta gemensamma 
beslut om. Som i mången planering handlar det om att prioritera, att sätta ett värde före ett annat. I det 
rådande förtätningsparadigmet räcker marken kanske inte till och vi måste välja vad vi tycker är vik-
tigast.  
 
Det går snabbt att hårdgöra mark, men det tar många år för mark, som en gång hårdgjorts, att bli åter-
ställd. Med stöd i plan och bygglagen (PBL) måste man då fråga sig om hårdgörning är den långsiktigt 
bästa användningen av marken, om det är det som den är som mest lämpad att användas för, nu och i 
framtiden. Att arbeta med ekosystemtjänster innebär därför att resonera både kring nuvarande och 
framtida behov. Att utgå ifrån platsen idag, men också platsens potential framöver. 
 
Konkret kan det handla om vattenhantering, exempelvis skyfallsproblematiken, som till stora delar 
måste hanteras ovan jord, via öppna dagvattenlösningar. Om vi prioriterar öppna skyfallslösningar 
måste vi nedprioritera något annat. Ett annat tankeexempel kan handla om rekreation. Det är inte möj-
ligt att klara rekreationsbehoven på hur lite plats som helst. Förr eller senare når vi en gräns där vi inte 
längre kan tillgodose de behov som finns och det är en stor fördel om vi kan identifiera den gränsen 
innan vi är där, så att vi inte planerar för framtida områden med så låg kvalitet på livsmiljöerna att 
ingen vill bo och vistas där. Vidare vet vi att utemiljön har stor betydelse för barns utveckling och 
fortsatta liv, bland annat utifrån det faktum att den fysiska miljön är deras utvecklingsmiljö, platsen 
där förutsättningarna för deras framtida hälsa, välbefinnande och engagemang för sin sociala och fy-
siska omvärld grundläggs och dessa förutsättningar påverkar deras livsvillkor långt fram i tiden. Dessa 
avvägningssituationer, som exemplifieras ovan, hanteras bäst på en översiktlig nivå där pusslet med 
allt som behöver få plats kan läggas och där frågor kan hanteras med hänsyn till olika tidsdjup.  
 
Det är speciellt viktigt i planeringsfasen att fokusera på de stora sammanhangen. Nedan kommer vi att 
resonera utifrån: 
 

• helhetssyn och systemtänk 
• mångfunktionalitet 
• tvärsektoriell samverkan 
• våga tänka nytt och pröva nytt 

 
 
Helhetssyn och systemtänk 
 
Systemtänk och förståelsen för hur olika element och ekosystemtjänster samspelar är grundläggande 
för att behandla frågor om ekosystemtjänster på rätt sätt. Det innebär att vi hela tiden arbetar med att 
zooma in för att se detaljerna i de specifika platserna och zoomar ut för att se hur platserna passar in i 
kvarteret, stadsdelen, staden.  
 
Vi måste se utemiljön som komplexa system, där de olika delarna samverkar och påverkar varandra 
och påverkas av varandra. Förändrar vi en del av systemet får det effekter på andra platser inom detta 
system. Ekosystemtjänster bryr sig inte om fastighetsgränser och andra administrativa mönster. Olika 
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fastighetsägare, offentliga och privata, bör samarbeta med sina grannar för att få på bästa sätt möta det 
behov av ekosystemtjänster som uppstått. 
 
Ekosystemtjänsterna är allas ansvar. Privata tomter är också en del av staden, tomtgränserna får inte 
bli barriärer. Kommuner måste bli bättre på att fånga upp och stimulera initiativ och kommunicera hur 
de privata tomterna hänger ihop med sina omgivningar i ett ekosystemtjänstperspektiv. Ur denna 
aspekt är det viktigt att arbeta med att synliggöra ekosystemtjänsterna i staden. Ett sådant exempel är 
att skapa en narrativ, utifrån den funktionalitet som ekosystemtjänsterna på platsen besitter. Det kan 
till exempel handla om gestaltning och namnsättning av platser utifrån ekosystemtjänsterna.  
 
Staden är beroende av sitt omland. Det behövs styrning för samverkan mellan tätorten och omgivande 
omland samt över kommungränserna. Det är viktigt att fundera över ekosystemtjänsternas geografi – 
var produceras de och var konsumeras/används de? Vilka är flyttbara och vilka gör endast nytta på den 
plats där de uppstår? Var finns tillgången och var finns efterfrågan? Var har vi brister? Vilka tjänster 
är beroende av aktivt nyttjande och vilka är känsliga för slitage? För en hållbar stadsutveckling krävs 
att städer kan utnyttja de av landsbygdens ekosystemtjänster som är flyttbara, till exempel mat och 
vatten. Samtidigt måste de tjänster som inte är flyttbara, till exempel påverkan på lokalklimatet, pro-
duceras direkt där de används.  
 
Inte minst när det gäller konstruerad vegetation behövs ett systemtänkande som beskriver typer av 
vegetationssystem utifrån flera aspekter, till exempel systemens miljöpåverkan, tekniska krav, kostnad 
och potentiella ekosystemtjänster. Kostnaden behöver inkludera både investering och drift. Eko-
systemtjänsterna behöver beskrivas utifrån när systemet levererar (omedelbart, om 10 år etc.) och hur 
känsligt systemet är för störningar. Systemtänkandet måste gå att relatera till det lokala samman-
hanget. Ett exempel på detta kan vara att en och samma lösning får helt olika effekt beroende på var i 
systemet den placeras. 
 

Exempel: All London Green Grid - En strategi för grön infrastruktur 

Beskrivning: 
London är en grön stad och det är en kvalitet man har velat vidareutveckla genom projektet All Lon-
don Green Grid (ALGG). Det är ett pågående arbete för att främja utformningen och genomförandet 
av "grön infrastruktur" i och runt London genom en helhetssyn på landskap. År 2012 lanserades 
ALGG som ett politiskt ramdokument i vilket man identifierar viktiga insatser som kan knyta ihop och 
utveckla Londons befintliga gröna resurser. Arbetet bygger vidare på succén från föregångsprojektet 
East London Green Grid (ELGG), vars syfte var att förbättra förutsättningarna i Londons socioeko-
nomiskt belastade östra delar genom att skapa grön infrastruktur, bl.a. för bättre integration. Det mest 
kända delprojekt från ELGG är den olympiska parken som färdigställdes till OS 2012. 
 
Grön infrastruktur definieras i formulerat styrdokument som (fritt översatt):  
”Ett nätverk av grönområden och funktioner, stadsträd och gröna tak, vilka planeras, utformas och 
sköts för att ge en rad fördelar såsom rekreation och härlighetsvärden, sund livsstil, skydd mot över-
svämningar, förbättrad luftkvalitet, kylning av stadsmiljön, uppmuntran till promenader och cykling, 
samt förbättrar den biologiska mångfalden och den ekologiska resiliensen.” 
 
Det övergripande målet med ALGG är att skapa och upprätthålla hållbar tillväxt, svara på utmaningar-
na från klimatförändringar och leverera ökad livskvalitet. Arbetet har utvecklats för att ge ett samman-
länkat nätverk av högkvalitativ grön infrastruktur och öppna ytor som ansluter till stadsdelscentrum, 
kollektivtrafiknoder, landsbygden i den urbana periferin, floden Themsen och stora arbets- och bo-
stadsområden. Man har identifierat brister i kopplingar mellan befintliga grönytor och valt att se på 
dem som en sammanhängande infrastruktur som kan utvecklas. ALGG inkorporerar etablerade platser 
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och identifierar möjligheter för nya, samt integrerar skyddade landskap med de ofta förbisedda och 
ibland slitna delarna av den urbana periferin. På så sätt verkar projektet tvärs skalor och länkar sam-
man stora övergripande strukturer med små avskurna parker och platser.  
 
Dokumenten strävar efter en klimatanpassning av London genom att aktivt arbeta för att ytor ska 
kunna vara så bra buffertar för dagvatten som möjligt, samt att de effektivt ska kunna kyla staden vid 
höga temperaturer. Man etablerar även nya grön-, cykel- och gångstråk som underlättar för trafik mel-
lan transportnoder, besöksmål och sevärda platser, samt identifierar platser som är lämpliga för urban 
odling. 
 
ALGG kan ses som ett strategiskt tillvägagångssätt för modern stadsplanering, vägledd av ett synsätt 
där landskapet används strukturellt som en möjliggörande infrastruktur. Det är ett omfattande arbete 
från en mängd aktörer som har arbetat med storskalig regionplanering för Greater London, som är 
12000km2 stort och har 14 miljoner invånare, för att få en helhet och undvika gränshinder, men ytan 
har sedan delats in i 11 områden, Green Grid Areas, där man går ner i detalj och etablerar lokala part-
nerskap för att underlätta ett genomförande. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
I ett projekt av den här storleken och omfattningen är i princip alla ekosystemtjänster integrerade. 
Högst prioriterade är:  
Lokalklimat och luftkvalitet  

• I ALGG betonas betydelsen av de positiva effekter som vegetation kan ha för att förbättra 
luftkvaliteteten och vad skuggan från träd kan göra för att dämpa höga temperaturer och 
minska heat island-effekten 

Mildra extrema väderhändelser 
• En av förutsättningarna för att ta fram ALGG var att med naturbaserade lösningar hitta nyck-

lar för att på ett kostnadseffektivt sätt hantera klimatförändringar. I dokumentet pekas en rad 
platser och konkreta lösningar ut för att hantera bl.a. ökad nederbörd. 

Rekreation samt mental och fysisk hälsa  
• Att det finns tillräckligt stora grönytor på nära avstånd från bostäder inverkar positivt på de 

boendes mentala och fysiska hälsa.  
Sociala interaktioner 

• Grönstrukturer kan verka positivt på integrationen då den kan bryta barriärer och skapa mö-
tesplatser. Dessa resultat visades i arbetet med ELGG och vidareutvecklas i ALGG. 

Turism  
• En av anledningarna för att arbeta med ALGG var att höja de rekreativa kvaliteterna i London. 

Höga rekreativa värden inverkar gynnsamt på turismen. 
 
Erfarenheter 
När staden anpassar sig till utmaningarna och möjligheterna i det tjugonde århundradet måste tradit-
ionella strukturer omvärderas och förstärkas för att integrera en rad miljömässiga och sociala funkt-
ioner. ALGG är ett system som lyfter fram landskap som en sådan kompletterande och integrerad in-
frastruktur. Systemet medger en rumslig förståelse i många skalor och kopplar samman dessa för att 
skapa och stödja ekosystemtjänster, men också tillväxt och för att bidra till en hållbar rörlighet och 
förbättrad boendekvalitet. När detta system presterar som bäst kopplar det landskapsskalan till det 
dagliga livet i staden och de många överlappande kulturerna som finns på en given plats. ALGG och 
de relaterade strategierna utgör ramdokument för alla former av påföljande stadsplanering. 
 
Läs mer i:  
Green infrastructure and open environments: The All London Green Grid Supplementary Planning 
Guidance. Mayor of London, 2012 
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Mångfunktionalitet 
 
Ekosystemtjänsterna har en inneboende förmåga att leverera mångfunktionella lösningar. Om vi appli-
cerar en traditionell teknisk lösning på ett problem, så löser den ofta problemet och inget annat. Om vi 
istället kan hitta en lösning baserad på ekosystemtjänster, så kan vi räkna med att få många andra vär-
den och kvalitéer på köpet. Anlägger vi en regnbädd för att hantera skyfallsproblematiken, så får vi 
också rekreativa, pedagogiska och estetiska värden såväl som habitat och biologisk mångfald. Mång-
funktionalitet är en av de viktigaste aspekterna av ekosystemtjänster, som gör att vi kan få ut stor ef-
fekt och många olika tjänster av en och samma plats. 
 
I inventeringsfasen identifieras ofta en mängd ekosystemtjänster. Flera av dessa visar sig sedan svåra 
att värdera och man väljer att fokusera bedömningen på de tjänster som upplevs viktigast. Alltför ofta 
stannar analysen där. Det innebär att mångfunktionaliteten och helhetssynen, de kanske allra viktigaste 
aspekterna i arbetet med ekosystemtjänster, helt tas bort ur ekvationen. I det fortsatta planeringsarbetet 
arbetar vi då vidare med endast ett fåtal ekosystemtjänster och missar det breda perspektivet. En ut-
gångspunkt kan vara att göra en funktionsanalys och diskutera mångfunktionalitet utifrån begreppen: 
Skapa, Skydda, Stärka, Skippa, utifrån vilka behov man ser och vilka funktioner man vill prioritera. 
Denna modell har utvecklats i samband med projektet c/o city och presenteras närmre i föregående 
kapitel om verktyg.  
 
Om grönytorna blir för små i den täta staden riskerar vi också att missa mångfunktionaliteten. Kom-
plexa system och kretslopp, som levererar många olika ekosystemtjänster, kan vara beroende av att 
inte fragmenteras och avgränsas till små ytor, frikopplade från systemet, den gröna strukturen, i övrigt. 
 

Exempel: Kew Gardens  

Beskrivning 
Kew Royal Botanic Gardens i London, Storbritannien, är en av världens främsta botaniska trädgårdar, 
ett populärt besöksmål och en plats av mycket stor betydelse för trädgårdshistoria och växtforskning. 
De första trädgårdarna i området anlades under 1600-talet, den botaniska trädgården grundades 1759 
och man har under årens lopp byggt upp en trädgård med ett fantastiskt antal arter. Sedan mitten av 
1800-talet är det ett centrum för botanisk forskning.  Anläggningen har konstant utvecklats och är idag 
ett modernt och komplext besöksmål, med två miljoner besökare årligen, som finns upptaget på Une-
scos världsarvslista. Den omfattar 132 hektar vid floden Thames i sydvästra Stor-London. Dess storlek 
och mångfald gör att den förser London med mängder av ekosystemtjänster.  
 
Parken har alltid varit stor till ytan men har genom en successiv utveckling med nya byggnader, aktivi-
teter och trädgårdar blivit en enormt omfattande och komplex anläggning som är en fantastisk plats för 
rekreation i London. 
 
Parken som både är lummig, öppen och har formella trädgårdar innehåller även skulpturer, konstgalle-
rier och historiska såväl som supermoderna byggnader som bidrar med kulturella och sinnliga upple-
velser. Öppna gräsytor möjliggör en annan typ av rekreation och bjuder in till lek och picknic. 
 
Parken innehåller mängder med olika biotoper och 40 000 sorters levande växter, vilket ger en otroligt 
hög biologisk mångfald som lämpar sig mycket väl för naturpedagogik. Det finns ett omfattande pro-
gram för barn och spännande aktiviteter såsom en gångstig bland trädkronorna. På vintern kan man 
åka skridskor på en av sjöarna. 
 
Utöver alla växthus finns många spektakulära byggnader, bland annat en femtio meter hög kinesisk 
pagod som byggdes 1762. Det senaste tillskottet i parken är skulpturen The hive från 2015 som genom 
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en audiovisuell upplevelse berättar om honungsbiet och dess roll i pollineringen. Forskningen är fort-
farande en viktig del av Kew Gardens och med inspiration från vetenskapen har man skapat en sjutton 
meter hög struktur av tusentals aluminiumpinnar. Strukturen ger en visuell gittereffekt, som påminner 
om en bikaka, och tillsammans med hundratals pulserande LED-lampor samt surrande ljud skapas en 
intensiv upplevelse av att man befinner sig inuti en bikupa. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade:  
Habitat 

• Med en så stor yta och mångfald av växter så finns goda möjligheter för insekter, fåglar och 
djur att trivas i parken.  

Biologisk mångfald 
• Med sina 40 000 arter är den biologiska mångfalden mycket hög. Dessutom verkar man för att 

bevara ovanliga och utrotningshotade arter. 
Rekreation samt mental och fysisk hälsa 

• Många besökare kommer till Kew Gardens för att koppla av, men även för att få motion. Det 
finns plats för stilla kontemplation och mer fysiska aktiviteter som gångstigen bland trädkro-
norna. 

Naturpedagogik 
• Kew Gardens fungerar som ett naturpedagogiskt centrum med mängder av olika aktiviteter 

som tilltalar alla åldrar.  
Turism 

• Kew Gardens är ett av Londons största besöks- och turistmål.  
Estetik och sinnliga upplevelser 

• Ett besök i Kew Gardens, med dess växter samt klassiska och supermoderna byggnader, är en 
stor upplevelse som för besökaren närmare naturen och historien.   

Lokalklimat och luftkvalitet 
• Parken är som en stor lunga, som både renar luften och lokalt påverkar temperaturen, i den 

tättbebyggda staden London.  
 
Erfarenheter 
Parken har formats genom åren och du går igenom olika områden med lummig skog, trädgårdar, stora 
gräsbevuxna områden, sjöar, växthus, museum och institutionsbyggnader. Även för människor utan ett 
botaniskt intresse är parken en stor upplevelse. 
 
De ekosystemtjänster som genereras av en anläggning av Kew Gardens storlek och med dess mång-
fald som utvecklats under flera hundra år kan inte underskattas, inte minst gällande de kulturella tjäns-
terna. En botanisk trädgård kräver förstås stora ytor och mycket resurser både att anlägga och förvalta, 
samtidigt genererar mängden av besökare och turister intäkter till anläggningen och till staden i stort. 
Men lummigheten kräver goda förutsättningar och tid att utvecklas! 
 
 
Tvärsektoriell samverkan 
 
Liksom i många andra stadutvecklingsfrågor som kräver samverkan mellan olika kompetenser och 
förvaltningar är ”stuprören” i organisationen ett hinder i arbetet med ekosystemtjänster. Vi måste hitta 
arbetssätt som överbryggar gränser i organisation och arbetssätt för att förstå och tydliggöra nyttan och 
synergierna när gröna och blå element möter byggnader och hårdgjorda miljöer. Samverkan mellan 
olika kompetenser och olika roller är nödvändigt. Samtidigt får inte processerna bli för komplexa, utan 
hanterbara utifrån befintliga steg i planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen. Det är också viktigt 
att komma ihåg att samverkan äter resurser – alla vill samverka men få sätter av resurser till det. 
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Behovet av system- och helhetstänkande upplevs ofta på alla nivåer i en organisation men det är avgö-
rande att system- och helhetstänkande får stöd av organisationens yttersta ledning, och att gemen-
samma arenor där olika förvaltningar och kompetenser kan mötas tillskapas. Då kan olika delar av en 
organisation samarbeta och man kan definiera vad hållbarhet innebär i det lokala sammanhanget. Det 
är alltså en fråga om ledarskap, från policygrundande målsättningar och gemensamma målbilder, via 
funktionalitet (samhällsfunktioner, tekniska funktioner, ekonomiska funktioner) hela vägen till den 
lokala platsens ekosystemtjänster. 
 

Exempel: Malmö stads arbete med ekosystemtjänster och dess tvärsektoriella sam-
verkansgrupp 
 
Beskrivning 
Det finns en tradition att arbeta progressivt med de gröna frågorna i Malmö, och på Bo01-mässan var 
man först i landet med att använda grönytefaktor. Västra hamnen med Bo01-området, samt omdaning-
en av utemiljöerna i femtiotalsområdet Augustenborg, innehåller gröna lösningar och öppen dagvat-
tenhantering som tillfört stadsdelarna stora kvaliteter och uppmärksamhet. I jämförelse med andra 
svenska stora städer har Malmö en mycket låg andel grönyta per invånare. Trots ett förbättrat arbete 
med bevarande och utveckling av det gröna har exploateringstrycket och en ökande folkmängd inne-
burit att stadens totala andel grön mark minskat. Staden har vid några tillfällen drabbats av översväm-
ningar i samband med häftiga regn och det finns en dagvattenproblematik som kräver nya lösningar, 
som kanske går att finna via arbete med ekosystemtjänster. 
 
I översiktsplanen, som antogs 2014, pekas riktningen ut att skapa en tätare bebyggd stad som samtidigt 
görs grönare. Det står även uttryckt att ”ekosystemtjänster ska värderas, beaktas och stärkas i stadspla-
nering, underhåll och skötsel så att dess värden och funktioner inte försämras”. För att genomföra 
dessa mål lägger man mycket energi på att få in frågorna i alla stadsbyggnadsprocesser. För att få in 
ekosystemtjänsterna i planarbetet har Stadsbyggnadskontoret arbetat med två projekt, MEST (Malmö 
och ekosystemtjänsterna) och BEST (Boverket och ekosystemtjänsterna). 

Pilotprojektet MEST startade i oktober 2014 på Stadsbyggnadskontorets planavdelning för att under-
söka möjligheterna att applicera konceptet ekosystemtjänster i planarbetet och genom detta bidra till 
Malmös hållbara stadsutveckling. Projektet tog sin utgångspunkt i översiktsplanens vision, den statliga 
utredningen SOU 2013:68, Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom bio-
logisk mångfald och ekosystemtjänster, Statens offentliga utredningar 2013, samt de nationella miljö-
målen och försöker svara på frågan OM (och i så fall var, när och hur) hänsyn till ekosystemtjänster 
kan inkluderas i planprocessen. Målet var att ta fram potentiella åtgärder och identifiera var i planpro-
cessen de kan tillämpas. 

Projektet föreslog bl.a. ett verktyg där geografiska data kopplade till ekosystemtjänster sammanfogas i 
ett kartverktyg tillgängligt för planhandläggare. Utifrån kartunderlag kan då planerare tillsammans 
med ekologer göra en bedömning av vilka ekologiskt värdefulla områden och element som är kopp-
lade till planområdet och vilka ekosystemtjänster som redan produceras. Man kan också bedöma bris-
ter och behov av ekosystemtjänster och föreslå hur dessa kan fyllas genom att bevara, förstärka eller 
skapa nya gröna element. Projektets referensgrupp kom att bli en grund för ett förvaltningsövergri-
pande samarbete kring ekosystemtjänster.  
 
BEST-projektet (Boverket och Ekosystemtjänsterna) är ett projekt inom projektet som genomfördes, 
med stöd från Boverket för att undersöka utrymmet inom PBL för arbetet med ekosystemtjänster inom 
den fysiska planeringen. Arbetet fokuserar på detaljplanen då denna är det enda juridiskt bindande 
dokumentet inom PBL. Det finns en spännande slutrapport som bl.a. innehåller en juridisk granskning 
av planbestämmelser med bäring på ekosystemtjänster. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6778 
Ekosystemtjänsternas bidrag till god urban livsmiljö 

27 
 

För närvarande pågår också ett omfattande arbete med kommunens grönblåplan ”Plan för Malmös 
gröna miljöer”. Arbetet ska leda till att det tas fram ett förvaltningsövergripande strategiskt dokument 
som ska vara styrande/vägledande för att säkerställa tillgången på gröna miljöer och allmän plats.  
Den nuvarande grönplanen togs fram runt millennieskiftet. Den har framför allt varit vägledande för 
arbetet med att säkra tillgången på gröna miljöer inom kommunen ur det rekreativa perspektivet. 
Grönplanen fick ett stort genomslag för principen av ett grönt nätverk och behovet av närhet till olika 
typer av parker och naturområden, som bland annat åskådliggjordes genom så kallade bristanalyser. 
 
Syftet med arbetet med grönblåplanen är att:  

• Identifiera och utveckla planeringsverktyg, ta fram riktlinjer och metoder som kan bidra till att 
tillgodose behovet genom att säkerställa den framtida tillgången och användbarheten av gröna 
miljöer och allmän plats i Malmö stad.  

• Föreslå åtgärder för att höja kvaliteten och användbarheten av stadens gröna miljöer och att 
bättre tillvarata grönskans förmåga att producera ekosystemtjänster.  

• Skapa en gemensam förvaltningsövergripande målsättning för planeringen och förvaltning av 
gröna miljöer och allmän plats i Malmö stad. 

Kommunen arbetar aktivt med att implementera ekosystemtjänster, även i privata byggprojekt, vid 
stads- och fastighetsutveckling i de centrala delarna av staden. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Inom staden arbetar man med att förbättra förutsättningarna för alla ekosystemtjänster. Vilka som 
prioriteras beror på vilka som är aktuella i varje specifikt ärende. 
 
Erfarenheter 
Ekosystemtjänster har fått en framträdande roll inom Malmö stads organisation och det har funnits 
förslag på att grönplanen skulle kallas för ”Plan för Malmös ekosystemtjänster”. Det förvaltningsöver-
gripande samarbetet kring ekosystemtjänster initierades för att verkligen få genomslag i dessa grund-
läggande frågor och då kan de inte ”ägas” av en förvaltning. Inom projektet har det därför lagts myck-
et kraft på att också motverka rådande stuprörstänk och sprida ägandet. Referensgruppen består av ett 
femtontal personer, där flertalet av stadens förvaltningar finns representerade samt forskare. Referens-
gruppen träffas regelbundet för att tillsammans identifiera var och hur hänsyn till ekosystemtjänster 
kan tas. Stadsbyggnadskontoret är vidare ute och informerar arkitektkontor och konsulter om hur de 
vill arbeta med ekosystemtjänster då dessa är en viktig länk för att förmedla vidare till sina kunder 
vilka ingångsvärdena är för att genomföra projekt i kommunen.  
 
 
Våga tänka och pröva nytt 
 
Som alla nya företeelser kräver utvecklingen av hur vi använder ekosystemtjänster i stadsbyggandet 
mod och resurser att pröva nya sätt att tänka och nya sätt att arbeta. En del i detta är naturligtvis att 
lära och stimuleras av varandra, vilket också är en av anledningarna till att vi tagit fram den här skrif-
ten. Andra delar handlar om att genom forskning utveckla ny kunskap eller att genom pilotprojekt och 
demonstrationsprojekt identifiera sådant som fungerar väl eller sådant som behöver vidareutvecklas. 
Att ”skära” frågor på olika ledder är också ett sätt att testa sina föreställningar och eventuellt hitta 
annars oupptäckta möjligheter.   
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Exempel: Knivstas arbete med barn & EST 
 
Beskrivning 
Knivsta kommun har i sin grönstrukturplan arbetat med konnektivitetsanalys, som är en metod som 
vanligtvis används för att kartlägga olika djurarters habitat och hur olika noder länkas samman för att 
djurarten ska kunna förflytta sig i landskapet, vilket har stor betydelse för upprätthållandet av den bio-
logiska mångfalden. I Knivsta har konnektivitetsanalys översatts till att användas för att se hur barn 
kan förflytta sig i det urbana landskapet.  
 
Knivsta är en av Sveriges mest snabbväxande kommuner och trycket på marken runt tätorterna är 
stort. 2013 beslutade kommunfullmäktige i Knivsta att en barnkonsekvensanalys ska göras inför alla 
beslut. Inom arbetet med en grönstrukturplan valde man att särskilt lägga fokus på barnens förutsätt-
ningar för naturvistelse. Med mål om påtaglig tillgång till grönstråk och grönområden har man velat 
trygga en god tillgång till tätortsnära natur för att kunna erbjuda god boendemiljö. 
 
Inom arbetet med grönstrukturplanen har kommunen sett över vilka naturområden som förskolorna 
använder i sin dagliga verksamhet. Barnen har fått peka ut områden som de använder och berätta hur 
de använder dem utifrån frågorna: Hur ofta besöker ni området? Vad gör ni där? Vad är det som är bra 
med området? Hur tar ni er dit? 
 
Tillsammans med andra inventeringar av områden där barn leker har sedan kartunderlaget analyserats 
i Matrixgreen för att få fram var tillgängligheten är bra eller dålig. Matrixgreen är ett insticksprogram 
till ESRI:s ArcGIS. Det har utvecklats av Örjan Bodin och Andreas Zetterberg på Stockholms Resili-
ence Centre respektive SLU. Programmet gör det möjligt att analysera vilka effekter som förändringar 
i landskapet skulle kunna få för spridningen av djur och växter inom en grönstruktur.  
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade:  
Rekreation samt mental och fysisk hälsa 

• Utgångspunkten för arbetet har varit att trygga en god tillgång till tätortsnära natur, som är 
mycket viktigt för att få människors rekreation och möjligheten att röra sig, för att kunna er-
bjuda god boendemiljö. 

 
Dessutom följande: Habitat, Sociala interaktioner, Naturpedagogik, Spirituella upplevelser och plats-
anknytning. 
 
Erfarenheter 
I planeringen har man utgått från barns perspektiv och en mänsklig skala. I detta perspektiv är plats för 
lek, idrott och kultur extra viktiga delar i staden. Barnens tillgång till utemiljöer är en indikator på hur 
god tillgången är för resterande invånare, då barn kan ses som en känslig grupp. Planerar man för dem 
så täcks även många andra grupper in. I arbetet med en grönstrukturplan är tillgång, tillgänglighet och 
kvalitet på närnatur central. Att barns miljöer lyfts sätter en norm för tillgängligheten till naturen, då 
små barn inte orkar gå så långt. Resultaten från inventeringen och bristanalysen har arbetats in i den 
kommunövergripande grönstrukturplanen, som antogs under hösten 2016, och det finns ett särskilt 
avsnitt om barns närnatur, med kartläggning och åtgärdsplan. Ekosystemtjänsterna har en framträ-
dande roll i Grönstrukturplanen, och är ett de tre övergripande målen; Natur- och vattenvård, Folk-
hälsa och rekreation, Ekosystemtjänster.  Planen har ett stort fokus på den gröna infrastrukturen, men 
även socialt viktiga platser är utpekade.  
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Exempel: Norra Djurgårdsstaden – urbana ekosystemtjänster i en ny stadsdel. 
 
Syfte  
Under början av 2000-talet började Stockholms stad planera för en storskalig exploatering av de tidi-
gare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av Stockholms innerstad, som nu kallas Norra 
Djurgårdsstaden. I detta vattennära läge på 8–10 minuters cykelavstånd från Stockholm city, planeras 
för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. De första 700 lägenheterna, vid Hjorthagen, 
blev inflyttade under 2012, men projektet väntas pågå till år 2030. Utvecklingen sker till stor del på 
områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter.  
 
Visionen för Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel i världsklass som kännetecknas av en tät och 
funktionsblandad bebyggelse, levande stadsmiljö och funktionella kopplingar till 
omkringliggande naturmiljö, lokal handel och service samt till stadens centrala delar. Norra 
Djurgårdsstaden ska vara ett föredöme för hållbart stadsbyggande och spela en betydelsefull roll som 
kunskaps- och inspirationskälla för internationellt samarbete och export av miljöteknik och kompetens 
inom hållbar stadsutveckling. 
 

 
Den nya bebyggelsen i Hjorthagen sedd från norr med Lidingöbron till vänster och Nationalstadsparken i förgrunden. Foto: Stock-
holms stad 
 
Beskrivning 
2009 togs beslut att området skulle ha en tydlig miljöprofil, och man tog fram Övergripande program 
för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djursgårdsstaden. De övergripande ekologiska målen är 
en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen redan år 2020 understiger 
1.5 ton per person och år. Det kan jämföras med genomsnittet för svensken i dag på cirka 4,5 ton per 
person. Ett fokusområde i miljöprogrammet är klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö, och 
under ledfrasen ”Låt naturen göra jobbet” har man försökt få in så mycket grönska som möjligt i om-
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rådet. Tänkandet kring urbana ekosystemtjänster har sedan 2010 funnits med i planeringen och går nu 
att se och uppleva i genomförandet av området.  
 

 
Regnbädd, tillika grön infrastruktur genom kvartersstaden. Foto: Stockholms stad. 
 
Stadsdelen gränsar till unika kultur- och landskapsmiljöer som Kungliga nationalstadsparken, Lill-
Jansskogen och Lilla Värtan. Kopplingarna mot omgivande grönytor stärks genom parker och grön-
strukturen i stadsdelen. Planering och gestaltning av området sker med målsättningen att bevara och 
förstärka grönskan i området för människors hälsa och välbefinnande samt för att säkerställa att stads-
delen anpassas för att möta ett förändrat klimat. 
 
Efter att miljöprogrammet var antaget så togs en dagvattenstrategi och grönytefaktor fram, vilket gav 
planerare, arkitekter och byggherrar konkreta och anpassade verktyg för arbete med ekosystemtjänster. 
Verktygen följs upp och ger på så sätt tyngd i arbetet. För att få tillräckligt många och tillräckligt stora 
grönytor togs en sociotopsstudie fram. 2013 startade forskningsprojektet c/o city som verkar för att 
lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som 
underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. 
 
Stadsodling är en möjlighet att låta fler invånare påverka sin närmiljö och vara medskapande i den 
offentliga miljön. Stadsdelsförvaltningen för Östermalm, där Hjorthagen ingår, uppmuntrar till stads-
odling och på deras hemsida finns bra instruktioner för hur man går tillväga; antingen genom att gå 
med i en odlarförening för en befintlig odlingsplats, eller föreslå en egen plats och starta en ny odlar-
förening där. Ska en ny odlingsplats tas i bruk så tecknas ett brukaravtal med odlarföreningen och efter 
det kommer stadsdelsförvaltningen att ordna med ett start-kit, innehållande odlingspallar fyllda med 
ekologisk jord. Odlingsmöjligheterna ger viss produktion av livsmedel, men är kanske framförallt 
trivselskapande. De ett hundra odlingslådorna som finns runt Hjorthagen har varit mycket populära. 
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Sociotopsstudie  
För att få tillräckliga och högkvalitativa fri- och parkytor har en sociotopsstudie tagits fram som visar 
vilka behov av parker, torg och gårdar som den nya bebyggelsen bör uppfylla för att bli en attraktiv 
boendemiljö. Med sociotop menas en avgränsad miljö som en grupp eller kultur upplever som livs-
plats. Sociotopsstudien anger riktlinjer för hur stora de gröna ytorna ska vara samt avstånd till kvarter-
spark och stadsdelspark. Med närheten till Nationalstadsparken och befintliga grönytor fanns bra för-
utsättningar från början. 
 
Sociotopsstudien baseras på mål och strategier från Stockholms parkprogram som i sin tur utgår från 
strategin för utveckling av Stockholms parker och natur Den gröna promenadsstaden. Parkprogram-
met föreslår tre övergripande mål: god parktillgång för ett rikt utbud av värdetäta grönområden, rik 
parkkultur med historisk kontinuitet och hållbar parkmiljö för sund, livskraftig miljö och biologisk 
mångfald. 
 
Grönytefaktor 
För att få in så mycket grönska som möjligt i området, en stadsdel med hög exploatering, och för att 
arbeta med klimatfrågorna har man använt sig av Grönytefaktor, som är ett kravdokument mot bygg-
herrar och finns med i markanvisningsavtalet och sedan i exploateringsavtalet. Hög exploatering krä-
ver tak- och fasadgrönska. Den driver byggherrar att bekosta komplexa grönstrukturer som är ytterst 
viktiga i staden. Tidigare har ambitionerna om att skapa gröna miljöer kunnat vara höga men i genom-
förandet har det varit relativt enkelt att pruta bort kostsamma gröna ytor. Grönytefaktorn togs fram för 
att uppfylla målen i miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden. 
 
En lokal anpassning av GYF i Norra Djurgårdsstaden är ett fokus på ekar och ekbiotoper. Djurgården 
har sedan flera hundra år ett stort bestånd av ekar vilka härbärgerar många vedlevande organismer som 
är rödlistade. Nya ekar ska planteras i stadsdelen och död ved ska placeras ut i gårdsmiljöer, vilket ger 
höga tilläggspoäng. Utöver att stärka karaktären i området genom anpassning till lokala biotoper ska 
stadsdelen fungera som en spridningskorridor mellan södra och norra Djurgården för fåglar och insek-
ter som är beroende av ekar.  
 
GYF i Norra Djurgårdsstaden understryker de många värden av hög diversitet och biologisk mångfald 
som finns i området. Tilläggsfaktorer som ger ett högre värde beror på vad man planterar. Till exempel 
ger blommande träd ger fler poäng än icke-blommande. Ekar ger flest poäng och man har till och med 
ökat andelen gamla ekar i området. Med hjälp av specialbyggda grävskopor från Tyskland har man 
flyttat ekar från Frescati till Norra Djurgårdsstaden. Jorden och vattnet är mycket viktigt för den lång-
siktiga grönskan och exempelvis djupare jordlager ger fler poäng. På tak ger jordlager som är tjockare 
än 30cm mest poäng. Biokolsjord används i dagvattenplanteringar. Biokolet framställs av trädgårdsav-
fall och har jordförbättrande egenskaper samt minskar mängden koldioxid i atmosfären. 
 
c/o-City  
GYF-verktyget för Norra Djurgårdsstaden har utvecklats i forskningsprojektet c/o-City 
som är ett samarbete mellan olika städer, universitet, byggherrar, forskningsinstitut och 
konsultföretag. Syftet med c/o-City är att bidra till att göra urbana ekosystemtjänster 
synliga och kvantifierbara, utveckla konkreta planerings- och uppföljningsverktyg samt 
ta fram data som påvisar sambandet mellan urbana ekosystemtjänster och reseliens. 
 
 
 
Utmaningar och erfarenheter 
Stadsodlingen 
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Stadsdelsförvaltningen för Östermalm har haft ett stort engagemang i utvecklingen av Norra Djur-
gårdsstaden. De har bland annat träffat boende och startat boendenätverk. Det var i detta nätverk som 
frågan ställdes om det fanns intresse för odling. Intresset var mycket högre än förväntat och lådorna 
fick lottas ut bland alla intresserade. När de första personerna flyttade in i området 2012 så fanns inga 
parker eller mötesplatser klara. Odlingslådorna blev en enkel och bra start till samvaro och engage-
mang i området, och de är fortfarande mycket populära. 
 

 
Foto: Lieselotte Van Der Meijs. 
 
 
Sociotopsstudien  
Då sociotopsstudien anger riktlinjer för innehåll och hur stora fri- och parkytorna ska vara samt hur 
långa avstånden till kvarters- och stadsdelspark får lov att vara så är den ett kraftfullt verktyg för 
stadsplanering, med nära koppling till ekosystemtjänsterna – inte minst de kulturella. Eftersom man 
har en tradition av att jobba med sociotopsstudier i Stockholm så har den varit relativt enkel att utföra, 
samtidigt som man fått tydliga resultat. 
  
Sociotopstudien togs fram för att säkerställa tillgången till grönytor och parker i området och att man 
lyckats väl med detta syns tydligt i den första medborgarenkät som genomförts för de boende i områ-
det som har varit väldigt nöjda med tillgången till grönytor och parker. 
  
En tydlig målkonflikt inom allt stadsbyggande är avvägningen mellan hög exploatering och friytor. 
Det tydligaste exemplet är kanske svårigheterna att skapa stora gårdar i direkt anslutning till försko-
lorna. Dock tar sociotopsanalysen hänsyn till barriärer så att förskolebarnen inte ska behöva passera 
större vägar etc. på väg från förskolan till grönområden. En annan målkonflikt är att tät bebyggelse 
med höga byggnader har gjort några gårdar mörka vilket begränsar vegetation och påverkar trivseln. 
 
Grönytefaktorn  
Av erfarenhet visste Stockholms stad att de allmänna mål och riktlinjer som fanns i stadens parkpro-
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gram och miljöprogram inte ger tillräckliga resultat gällande grönt byggande. Därför togs Grönytefak-
torn fram för att ha ett tvingande dokument gentemot byggherrarna. Den är ett bra sätt att få in urbana 
ekosystemtjänster på kvartersmark genom att få byggarna att ta ansvar. Dock är den inte en garanti för 
att gestaltningen blir bra. Hög exploateringen i området har inneburit utmaningar för att få till gröna 
lösningar och ofta hade man önskat att det fanns större ytor att arbeta med. 
 
Inledningsvis tyckte många att Grönytefaktorn försvårade byggprocessen och var besvärligt att im-
plementera, så dialogen med byggarna har varit mycket viktig för att skapa förståelse för målen, men 
alla har blivit nöjda med resultatet. Byggherredialogen, som har skötts av plan- och landskapsarkitek-
ter, börjar tidigt, redan innan arkitekterna kommit in i processen.  
 
Eftersom Grönytefaktorn är så konkret är det lättare att tala om den än om ekosystemtjänster, som 
många tycker är ett vagt begrepp. Politikerna har tyckt att det har varit ett bra sätt att arbeta, så nu 
håller man på att ta fram mer generella riktlinjer utifrån landskapstyper för att kunna använda Gröny-
tefaktor i hela Stockholm. Inom ramen för c/o City har man tagit fram Grönytefaktor för allmän 
platsmark och den håller på att implementeras i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Denna har 
varit mycket svårare att utveckla då det är problematiskt att veta hur den fysiska avgränsningen ska se 
ut och rent praktiskt är man oftast begränsad till att arbeta inom ramen för en detaljplan. 
 
c/o City 
Projektet startades efter att man börjat arbeta med Grönytefaktorn och man såg ett behov av att fort-
sätta utveckla kunskap och information kring urbana ekosystemtjänster. Det har varit mycket positivt 
med den stora blandningen av aktörer från olika städer, universitet, byggherrar, forskningsinstitut och 
konsultföretag. Deltagarna är mycket nöjda med utfallet och projektet har definitivt bidragit till ut-
vecklingen av ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden och de dokument som har tagits fram hjälper 
den utvecklingen i hela Sverige.  
 
Analys/bedömning 
Vid besök i Norra Djurgårdsstaden är det tydligt att ekosystemtjänsterna funnits med i planering och 
genomförande av området. Det idoga arbetet med grönytefaktorn har gett goda resultat; vegetationen 
är närvarande och mångfunktionaliteten i de gröna ytorna är inspirerande. 
 
De första etapperna av stadsdelen har en hög exploatering och inga större grönytor har nyskapats, men 
de gröna strukturerna som tillkommit är genomtänkta med många användningar. Sedan är det natur-
ligtvis tacksamt att det redan fanns mycket fina möjligheter för rekreation i direkt anslutning till områ-
det. Sammanhängande grönstråk och att alla kvarter har tillgängliga gårdar genom öppningar mot ga-
torna ger god fysisk integration, skapar upptäckarglädje och bidrar till en känsla av rymd. Tack vare 
sociotopsstudien känns friytorna alltid nära. Dock har innergårdarna parkeringsgarage under sig vilket 
försvårar möjligheterna för större träd vilket är synd då stora träd med stor krona ger väldigt många 
ekosystemtjänster. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6778 
Ekosystemtjänsternas bidrag till god urban livsmiljö 

34 
 

 
Gårdsmiljö i Kvarteret Söderåsen. Foto: Stockholms stad. 
 
Bevarandet och nyplantering av ekar är karaktärsskapande. Att man även bevarat delar av den äldre 
industribebyggelsen bidrar också med kulturvärden. Hänsyn till geografi och topografi ger en platsan-
knytning, och att man hållit bebyggelsen på avstånd från vattnet och där skapat ett friare promenad-
stråk är sympatiskt. Områdets fina läge i den snabbt växande staden Stockholm har möjliggjort en 
tekniskt och estetiskt påkostad stadsdel med många intressanta och fina lösningar. 
 
Mest framträdande ekosystemtjänster 

• Biologisk mångfald 
Då man premierat hög biologisk mångfald på allmän platsmark och i Grönytefaktorn för kvar-
tersmark så är det ett rikt utbud av olika sorters växter i området. Genom att lägga extra myck-
et fokus på ekbiotoperna har man upptäckt att deras fortlevnad är beroende av andra arter som 
också har infogats i stadsdelen. 

• Mildra extrema väderhändelser 
Den öppna dagvattenhanteringen på allmän platsmark och de många gröna ytorna på mark och 
tak dämpar effekterna av häftiga regn. 

• Estetik och sinnliga upplevelser 
Grönskan i området och den nära kopplingen till vattnet och Nationalstadsparken skapar en 
harmoni i den högt exploaterade stadsdelen. Genom att arbeta med upplevelsevärden i ytorna 
för dagvattenhantering har man skapat vackra miljöer i långa stråk genom området. 

• Spirituella upplevelser och platsanknytning 
Då man behållit delar av befintlig vegetation och äldre speciella byggnader skapas vacker och 
spännande miljö med anknytning till platsen och dess historia. Det stora beståndet av ekar i 
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området bidrar till detta på ett lokalt plan, men knyter också an till den omgivande National-
stadsparken. 

 
 

 
Kulturvärden. Foto: Stockholms stad. 
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Forskaren kommenterar: 
 
Viktiga aspekter av urbana ekosystemtjänster utifrån ett  
planeringsperspektiv 
 – Daniel Bergquist 
 
Det ”hållbara samhället” diskuteras ofta utifrån ett urbant perspektiv – hållbar stadsutveckling, hållbar 
stadsbyggnad, den hållbara staden, den förtätade staden, urbana ekosystemtjänster, och så vidare. 
Samtidigt är städerna beroende av en rad livsuppehållande ekosystemtjänster med ursprung långt utan-
för stadsgränsen. Några exempel är energi och livsmedel – resurser som är livsviktiga för staden, men 
som endast undantagsvis produceras urbant. Trots detta hanteras stadsutvecklingen oftast avskilt från 
frågor om exempelvis landsbygdsutveckling och primärproduktion på åkrar och i skogar.  
 
Drygt hälften av världens befolkning bor idag i urbaniserade områden och den snabba urbaniseringen 
fortsätter, vilket är ett gott skäl till att fokusera på staden. Till saken hör dessutom att städernas be-
folkning står för en oproportionellt stor del av vårt användande av naturresurser. Då dessa till större 
delen kommer från områden utanför städernas gränser behöver dock stads- och urbaniseringsdiskuss-
ionen breddas. Det finns en risk att urbaniseringen för med sig en gradvis förstärkning av urbana per-
spektiv, vilket leder till att livsvillkor och synsätt i urbana miljöer tenderar att bli norm i samhället. 
Det kan också leda till ett alltför ensidigt fokus på just urbana ekosystemtjänster, vilket är otillräckligt, 
särskilt när det kommer till att lösa de stora – och globala – samhälls- och hållbarhetsutmaningarna.  
 
Vad är det viktigaste att tänka på? 
Inte minst från ett planeringsperspektiv finns all anledning att se både staden och landsbygden som 
livsavgörande – och – tätt sammankopplade. Staden drar resurser och producerar avfall i relation med 
sin omgivning, vilket får konsekvenser både för stadsnära landskap och genom globaliseringen geo-
grafiskt avlägsna platser. Som begrepp hjälper ekosystemtjänster oss att se detta tydligare, särskilt vad 
gäller både behov och möjligheter att i högre grad sköta resursanvändningen genom urbana och reg-
ionala ekosystemtjänster. En viktig fråga att ställa sig är därför huruvida en stad verkligen kan bli 
hållbar om den inte stödjer hållbar förvaltning av de områden som försörjer den med ekosystemtjäns-
ter?  
 
Vad är det svåraste i det här arbetet? 
I planering för hållbar stadsutveckling utelämnas alltför ofta diskussionen om städernas omvärlds-
beroende. Indirekta ekosystemtjänster osynliggörs därmed, samtidigt som stadens potential att gene-
rera direkta ekosystemtjänster underutnyttjas då behovet av dessa underskattas. Ofta möts behovet av 
naturresurser istället genom importer. Detta innebär emellertid att negativa miljökonsekvenser export-
eras, samtidigt som den egna självförsörjningsgraden minskar. Då denna typ av risker och perspektiv 
normalt hanteras separat av särskilda planeringsinstanser, är de särskilt svåra att samordna i planering-
en. Samtidigt kan just ett helhetsgrepp på stadsutveckling i förhållande till exempelvis energi- och 
livsmedelsförsörjning vara helt avgörande för en stad eller regions totala hållbarhet. Även om det är en 
stor utmaning är det således viktigt att verka för en stadsutveckling som går från beroende av indirekta 
ekosystemtjänster till urbana ekosystemtjänster som genereras lokalt i staden. 
 
Vad är det mest belönande (”lågt hängande frukter”)? 
Det finns ett stort behov av nya stadsbyggnadsideal och planeringsstrategier som reducerar trycket på 
indirekta ekosystemtjänster. Detta arbete underlättas om det sker i kombination med strategier som 
samtidigt stärker städernas förmåga att leverera urbana ekosystemtjänster i högre grad. I en praktisk 
planeringskontext kan detta lättare åstadkommas genom att planering och urban design utförs på tvä-
ren över discipliner och samhällssektorer, exempelvis genom samverkan och ökad mobilitet mellan 
olika yrkesområden. Genom att ge många perspektiv utrymme i planeringen blir det lättare att fånga 
upp, och därmed synliggöra, stadens komplexitet både vad avser omvärldsberoenden och de urbana 
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ekosystemtjänsternas underutnyttjade potential. Detta ger incitament att i högre grad dra nytta av sta-
dens diversitet avseende olika landskapstyper och möjligheter att bli en positiv kraft som stödjer håll-
bar förvaltning av urbana resurser likväl som mer avlägsna jordar, skogar och hav. Detta lägger grun-
den för en mer resilient, hållbar och rättvis samhällsutveckling, där städernas expansion inte sker på 
bekostnad av omgivande landsbygd och avlägsna ekosystem.  
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EKOSYSTEMTJÄNSTER  
I PROJEKTERINGSARBETET 
 
Hur ekosystemtjänsterna kan göra nytta i staden, borde vara en självklar utgångspunkt i gestaltnings- 
och projekteringsarbetet. Vi vet att gröna och blå miljöer i staden bidrar med många kvaliteter och 
värderas högt av medborgarna. Det har att göra med viktiga aspekter av en god livsmiljö, som hälsa, 
livskvalitet, attraktivitet, klimatanpassning och hur högt vi värdesätter platser och fastigheter. 
 
Analys av platsens betingelser och våra målsättningar med platsen avgör vilka ekosystemtjänster (och 
därmed vilka funktioner, värden, kvaliteter) vi bör fokusera på. Det är alltså framför allt i två skeden 
av den här processen som ekosystemtjänsterna bör komma in: vid platsanalysen och när man sätter 
målen för vad man vill att platsen ska bli. 
 
Platsanalysen 
I det här arbetet är det viktigt att utgå från de analyser som kommer från planeringsfasen. Det är vik-
tigt att man inte vid överlämnandet tappar de mer storskaliga målen om till exempel helhetssyn, mång-
funktionalitet, regional koppling och andra större sammanhang. 
 
Inför en förändring av en plats, i arbetet med analyser av platsen, bör man undersöka befintliga eko-
systemtjänster och vilka värden de bidrar med. Ibland kan små förändringar bidra med stora kvaliteter, 
genom att ta vara på den inneboende potentialen hos platsen. Man bör alltså även fundera över vilka 
ekosystemtjänster det finns brist på och vilken potential platsen har för att leverera nya ekosystem-
tjänster, nya värden och kvaliteter. En bra utgångspunkt i det här arbetet är de fyra s:en – skapa, 
skydda, stärka, och skippa (se inledningsavsnittet). 
 
Målsättningar  
Det är också viktigt att tänka på ekosystemtjänsterna när man bestämmer hur en plats ska utformas. I 
den här skriften har utgångspunkten varit ett antal målsättningar hämtade från Gehls ”Fotgängarland-
skapets kvaliteter”, Moviums ”Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad” och från kom-
munala grönplaner. Dessa målsättningar har vi grupperat och syntetiserat till följande sex målsättning-
ar för utemiljön i gestaltnings- och projekteringsarbetet: 
 

• Skydd mot föränderligt klimat 
• Rehabiliterande miljöer, tyst, vilt, artrikt, biologisk mångfald 
• Miljöer som främjar möjlighet att gå, cykla och annan fysisk aktivitet 
• Sammanhängande grönstruktur, miljöer som främjar integration genom rörelse över gränser 
• Miljöer som fungerar som mötesplats, man kan stanna upp, sitta, betrakta, interagera 
• Miljöer som fungerar som mötesplats, härlighetsaspekter och estetiska kvaliteter 

 
För var och en av dessa målsättningar följer på kommande sidor ett resonemang om vad som karaktä-
riserar dessa utemiljöer och hur ekosystemtjänster samspelar med andra funktioner för att skapa goda 
livsmiljöer. 
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Skydd mot föränderligt klimat 
 
Dagvattenhantering 
Ofta handlar detta om miljöer som kan ta hand om stora mängder dagvatten i samband med skyfall, 
för att på så sätt förebygga översvämningsproblematiken. Förutom att kontrollera flödena kan man 
med vegetationens hjälp också rena vattnet på vägen mot reningsverk eller utsläpp till recipienten. 
 
Dessa miljöer kännetecknas av olika varianter av öppen dagvattenhantering, regnbäddar och mång-
funktionella ytor som kan tas i anspråk i samband med översvämningar. Ekosystemtjänster som dessa 
miljöer levererar är reglerande ekosystemtjänster under rubriken ”Mildra extrema väderhändelser” 
samt ofta någon form av rening av dagvattnet.  
 
I gestaltningsarbetet går det att tillföra stödjande och kulturella ekosystemtjänster. Genom att gestalta 
dessa miljöer rätt kan man också skapa spännande pedagogiska funktioner, habitat för olika arter, bio-
logisk mångfald och element som tillför identitet och karaktär till en plats.  
 
Permeabla ytor 
Ett annat sätt att fördröja dagvattnet är genom att hårdgjorda ytor görs om till permeabla, det vill säga 
genomsläppliga, ytor. Detta kan handla om allt från ytor med grus eller gatsten till gröna tak, gräsmat-
tor och planteringar med blommor, buskar eller träd. Nyttan med en permeabel yta består i att den inte 
bara låter vattnet forsa vidare som en hårdgjord yta gör. Det är viktigt att komma ihåg att olika typer 
av ytor har olika förmåga att hålla vatten. Till exempel kan en gräsmatta bara ta emot en viss mängd 
regnvatten, sedan är den mättad och fungerar då i princip på samma sätt som en hårdgjord yta. En 
plantering däremot har större vattenhållande förmåga. Kanske är det ännu viktigare att, när man måste 
bygga nytt, ta redan hårdgjorda ytor i anspråk till byggnader och infrastruktur, för att undvika att utöka 
andelen hårdgjord mark. Det är inte bara växtval och markens ytskikt som påverkar ytavrinningen. 
Även jordmån och markprofil spelar stor roll. 
 
Vilka ekosystemtjänster som levereras av dessa miljöer, utöver de reglerande ekosystemtjänsterna, är 
väldigt beroende av gestaltning och sammanhang. Rätt gestaltat kan permeabla offentliga platser och 
stråk generera en mångfald av ekosystemtjänster, såväl stödjande tjänster, till exempel habitat och 
biologisk mångfald, som kulturella ekosystemtjänster som rekreation och hälsoeffekter. 
 
Gröna tak 
Gröna tak innebär att taken är klädda med någon form av vegetation, allt från enklare sedumtak till 
mer avancerade lösningar med till exempel perenner, buskar och träd. 
 
Ekosystemtjänster som levereras av dessa miljöer är, utöver de reglerande ekosystemtjänsterna som 
dagvattenhantering och påverkan på urban heat island-effekten, även stödjande tjänster som habitat 
och biologisk mångfald. Dessutom har de gröna taken potential att till exempel dämpa buller, minska 
energibehovet i byggnaden och skydda underliggande material mot höga temperaturskillnader och 
annan påverkan som kan skada eller få materialen att åldras. 
 
Det blir allt vanligare att gröna tak i storstäderna inkluderar odling. Då kan man, utöver de reglerande 
ekosystemtjänsterna, också få kulturella ekosystemtjänster relaterade till rekreation, hälsa och sociala 
effekter. Dessutom får man producerande ekosystemtjänster i form av matproduktion. 
 
Värmeböljor, solskydd och Urban Heat Island-effekten 
Målsättningen Skydd mot föränderligt klimat kan också beskriva de allt starkare värmeböljor som 
Europa beräknas utsättas för under somrarna. Ett exempel på detta var en sommar i början på 2000-
talet då 33 000 individer dog i Frankrike under en värmebölja. Detta är framför allt ett problem för 
äldre, sjuka och andra individer med svagare hälsotillstånd. Problemet förstärks i tät hårdgjord stads-
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bebyggelse. Ofta handlar lösningarna om att plantera träd som skuggar söderlägen till fastigheter där 
dessa svagare målgrupper vistas. Naturligtvis är det i de här sammanhangen viktigt att välja rätt träd. 
En björk, med alla sina småkvistar, skuggar nästan lika mycket på vintern som på sommaren och kan 
ge behov av ökad uppvärmning på vintern. Välj istället träd med stort solitt lövverk som ger kompakt 
skugga på sommaren och har gles grenarkitektur på vintern. Det är naturligtvis också viktigt att skapa 
utemiljöer där det går att hitta en skuggig plats i närheten av vårdhem och andra miljöer där människor 
som har svårt att klara hettan vistas. 
 
Träd och annan vegetation, och deras växtbäddar, har överlag positiva effekter på lokalklimat och 
luftkvalitet. Det är välkänt att grönska bidrar till att filtrera luften på partiklar, ta upp koldioxid och 
utjämna temperaturen. Det är otvivelaktigt så att temperaturen varma dagar är lägre i grönområden, 
och på andra platser med mycket grönska, än i den täta stenstaden. Dessutom finns det forskning som 
pekar på att stora grönområden med lägre temperatur ger upphov till en svag vind som skapar tempe-
raturutjämning, luftcirkulation och bättre stadsluft även utanför själva grönområdet och på så sätt mot-
verkar Urban Heat Island-effekten, också kallat värmeöeffekten, det vill säga att städer har högre tem-
peratur än omgivande landsbygd. 
 
 
Exempel: Biofilter (regnbäddar) i Munka Ljungby 
 

 
Regnbädd i Munka Ljungby. Foto: Göran Nilsson. 
 
Beskrivning 
I ett villaområde i Munka Ljungby har Ängelholms kommun haft problem med avrinningen av dagvat-
ten vid häftiga regn, med risk för översvämningar. Från villaägarna har det även kommit önskemål om 
fartsänkande åtgärder på gatorna i området. När det för några år sedan blev aktuellt att byta dagvatten-
ledningar i villaområdet togs ett beslut att anlägga biofilter i form av regnbäddar, kommunen blev 
därmed först i Sverige med att i större skala testa denna metod för omhändertagande av dagvatten. I 
skrivande stund, hösten 2016, har totalt 16 stycken regnbäddar anlagts.  
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En regnbädd (eng. rain garden) är en markbädd med vegetation och med en fördröjnings- och över-
svämningszon för infiltration och behandling av dagvatten. Målet är att efterlikna naturens hydrolo-
giska förutsättningar och med hjälp av fysisk, kemisk och biologisk aktivitet ta hand om dagvattnet. 
Inspiration och kunskap har inhämtats från bland annat Portland i USA, som är en föregångare inom 
området. 
 
Konstruktionen bildar en avsmalning av gatuutrymmet och blir därför en lösning som också genom 
sänkta hastigheter är ett viktigt inslag i att öka trafiksäkerheten i villaområdet. 
 
Kostnaden för att anlägga en regnbädd varierar mycket, beroende på förutsättningarna på platsen och 
om anläggningen sker i samband med nybyggnation eller ombyggnation. Ett sätt att beskriva kostna-
den är att relatera till regnbäddens effekt, det vill säga investeringen för att fördröja och behandla en 
kubikmeter dagvatten. Kostnaden kan variera mellan 3 000–15 000 kronor per kubikmeter.  
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade:  
Mildra extrema väderhändelser 

• Ett av de viktigaste målen med att anlägga en regnbädd är att fördröja dagvattenflödet vid in-
tensiva regn och därmed minska risken för översvämning och erosion. Fördröjningen sker dels 
genom en fördröjningszon på 100-300 millimeters höjd ovanför växtjorden, dels genom att 
vatten långsamt infiltreras i själva biofiltret med växtjord.  

Vattenrening 
• Föroreningar i dagvattnet avskiljs bland annat genom sedimentation och filtrering i växtjorden 

samt bindning och utfällning kopplat till mineralpartiklar. Vegetationen tar bland annat upp 
växtnäringsämnen, bidrar till avdunstning av vatten via evatranspiration samt skapar ett aktivt 
mikroliv i växtbädden. 

 
Dessutom följande: Habitat, Biologisk mångfald, Lokalklimat och luftkvalitet, Upptag och inlagring 
av kol, Pollinering, Estetik och sinnliga upplevelser. 
 
Erfarenheter 
Projektet startade 2014 och det är ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser när det gäller regnbäd-
darnas effekter på dagvattnet och hur valet av växter påverkar funktionen. I Munka Ljungby testas tre 
olika slags substrat, det vill säga olika sorters jordblandningar. Inom kort, när jorden satt sig och väx-
terna hunnit etablera sig, inleds flödesmätningar för att se hur regnbäddarna fungerar i praktiken. 
Kommunen fortsätter satsningen genom att under 2016 anlägga regnbäddar även på en centralt belä-
gen gata i Ängelholm som är under ombyggnad. Refuger ska anläggas och fyra av dessa kommer att 
utformas som regnbäddar med ett delvis annat växtval än det som finns i Munka Ljungby. 
 
SLU-forskare är involverade i projektet i Ängelholms kommun. Studierna syftar till att få fram ett 
underlag kring vilka substrat och vilken växtlighet som är lämpliga i regnbäddar under svenska förhål-
landen. Det är viktigt att valda växter är anpassade för torra till friska förhållanden när det gäller vat-
tentillgång, eftersom det är normaltillståndet i växtbädden. Vid häftiga regn ska växtbädden och av-
vattningssystemet säkerställa att växterna inte får stå för länge i syrefattiga förhållanden. 
 
När det gäller ekosystemtjänster bör nämnas att regnbäddar även kan ge ett kulturellt bidrag genom att 
de upplevs som ett estetiskt viktigt inslag i en i övrigt monoton gatumiljö. 
 
Läs mer: 
Fridell, K. 2015. Regnbäddar tar hand om dagvatten med filtersubstrat och vegetation. 
Movium Fakta nr 2/2015 (del 2), Sveriges lantbruksuniversitet. 
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Exempel: Sankt Annæ Plads, Köpenhamn – stadsmässig dagvattenhantering 
 
Beskrivning 
Sankt Annæ Plads är ett elegant och långsträckt stadsrum i centrala Köpenhamn. Platsen är cirka 300 
meter lång, 40 meter bred och kantas av gamla vackra byggnader, varav en rymmer Sveriges ambas-
sad. Stadsrummet utgörs av två gator med en 20 meter bred park i mitten.  
 
I nord-sydlig riktning avdelar platsen stadsdelarna Nyhamn och Fredriksstaden. I öst-västlig riktning 
knyter platsen ihop gamla kvarter med nya utvecklingsområden och rörelsestråk vid hamnen där bland 
annat det moderna Skuespilhuset finns. I samband med utvecklingen av hamnområdet och anlägg-
ningen av ett underjordiskt parkeringsgarage, vilket gjorde att man kunde friställa mark som tidigare 
varit parkering, omdanades nyligen hela Sankt Annæ Plads och de omkringliggande gatorna. Den 
gröna axeln stärktes, förlängdes och hela platsen gjordes om med fokus på att skapa en rekreativ för-
bindelse där människor kan mötas, uppleva, uttrycka sig och röra sig under trygga förhållanden hela 
dygnet, året runt. Förutom att förbättra förutsättningarna för fotgängare, cyklister och verksamheterna 
längs gatorna med mer ytor så gjorde man om hela parkstråket. I samband med omdaningen säkrade 
man området mot översvämningar genom att göra om platsen till en s.k. skyfallsgata, där vattnet från 
extrema regn snabbt leds bort från de gamla husen, ut mot en översvämningsbar grönyta och vidare ut 
i hamnen. Att möjliggöra dagvattenhantering knyter an till platsens historia då här på 1600-talet var en 
kanal. Hela platsen är skålformad med lågpunkten mitt i grönytan. Tydligast syns klimatsäkringen i 
den elegant nedsänkta gräsytan mitt i parkstråket. En yta som även innehåller planteringar, skulpturer, 
en boulebana och lekplats. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade:  
Mildra extrema väderhändelser 

• Det som föranledde omdaningen var ett stort behov av att bättre kunna omhänderta dagvatten. 
Behovet av detta har styrt utformningen. 

Sociala interaktioner 
• Platsen är utformad för att människor ska kunna mötas och uppehålla sig på en central plats i 

staden som delvis tidigare varit inhägnad och delvis använts som parkeringsplats. Att de soci-
ala ytorna ökats, att den öppnats upp och innehåller gräsytor, parkbänkar och en lekplats bi-
drar till möjligheten för sociala interaktioner. 

Estetik och sinnliga upplevelser 
• Det är inte bara dagvattenhanteringen som styrt utformningen av platsen. Den skulle också 

tillföra något estetiskt till de vackra omgivningarna 
 
Dessutom följande: Biologisk mångfald, Lokalklimat och luftkvalitet, Rekreation samt mental och 
fysisk hälsa, Turism, Spirituella upplevelser och platsanknytning. 
 
Erfarenheter 
I juli 2011 lamslogs Köpenhamn av ett extremt regnoväder som orsakade stora och kostsamma skador. 
Staden var inte konstruerad för att ta emot så mycket vatten på så kort tid. För Köpenhamn blev över-
svämningen en ögonöppnare och stadsplanerare drog igång ett arbete att anpassa staden för att bättre 
klara kommande översvämningar. Omdaningen av Sankt Annæ Plads är ett exempel på den anpass-
ningen och visar att dagvattenhantering kan göras riktigt elegant och infogas i en strikt miljö med ny-
klassicistisk bebyggelse. Mångfunktionaliteten är imponerande och man har lyckats inkorporerat både 
traditionella skulpturer och moderna lekplatser. 
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Exempel: Augustenborg i Malmö – bostadsområde med öppen dagvattenhantering 
och ekologisk profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
Foto: Göran Nilsson. 
 
Beskrivning 
I bostadsområdet Augustenborg i Malmö har en befintlig, äldre stadsbebyggelse gjorts om och förbätt-
rats i nära samverkan med de boende och olika aktörer i området. Bostadshusen byggdes under åren 
1948–1952. Totalt finns här drygt 1 600 lägenheter, ägda av det kommunala bostadsbolaget MKB.  
 
I början av 1990-talet inleddes ett arbete för att lösa bland annat akuta problem med översvämningar i 
området. Kommunen och MKB ville se Augustenborgs utveckling i ett bredare ekologiskt samman-
hang och i ett samarbete mellan lokala organisationer, myndigheter, föreningar och företag bildades 
Ekostaden Augustenborg för omvandlingen till ett hållbart bostadsområde. 
 
I slutet av 1990-talet införde man i bostadsområdet ett system med öppen dagvattenhantering. Föränd-
ringen var dels en åtgärd för att komma till rätta med problemet med vattenfyllda källare vid kraftiga 
regn, men också en del av den sociala och ekologiska omställningen av stadsdelen där Augustenborg 
ingår. Systemets funktion är baserad på principen att fördröja vattenflödet. Regnvattnet fördröjs på de 
gröna tak som finns på enstaka bostadshus och samtliga miljöhus i området (totalt 0,2 hektar takyta 
med gröna tak plus en botanisk takträdgård på cirka 1 hektar). Vattnet från övriga tak och andra hård-
gjorda ytor samlas upp i kanaler. Dessa har en total längd på cirka 6 kilometer. I en del av kanalsyste-
met finns växtlighet, som både fördröjer och renar vattnet. Andra kanaler är försedda med olika slags 
fysiska hinder, till exempel lökformade knutor i botten. Dessa skapar rörelse i vattnet som bidrar till 
rening och fördröjning. 
  
Så småningom når vattnet fram till någon av de 11 dammarna, som utgör fördröjningsvolymer i sy-
stemet. Vid höga vattenstånd kan omkringliggande områden runt dammarna översvämmas utan att 
skadas. En skolgård och en basketplan på området är utformade för att kunna fungera som fördröj-
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ningsvolymer vid behov. Även den lokala stadsdelsparken är utformad så att vattnet kan bredda över 
gräsytorna. 
  
Systemet för öppen dagvattenhantering beräknas ha kostat cirka 35 miljoner kronor att anlägga. Utö-
ver detta tillkommer kostnader för gröna tak. Projektet, som var ett samarbete mellan Malmö stad, 
MKB och dåvarande Malmös VA-verk (numera VA SYD), fick statligt stöd från investeringspro-
grammet LIP (Lokalt investeringsprogram). 
  
Driftskostnaderna beräknas vara något dyrare än i en konventionell lösning med dagvatten i underjor-
diska ledningssystem, eftersom vegetationssystem kräver mer skötsel och att man i öppna system 
måste ha resurser för att hantera nedskräpning. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Biologisk mångfald 

• Flera inslag i den öppna dagvattenhanteringen, inte minst dammarna med växtlighet, skapar 
goda betingelser för ett rikt växt- och djurliv i bostadsområdet. 

Mildra extrema väderhändelser 
• Vid intensiva regn fördröjs flödet av dagvatten på olika sätt – via gröna tak, kanaler, dammar 

och andra ytor inom området som, utan att ta skada, kan fungera som magasin innan avledning 
sker. 

Vattenrening  
• En viss reningseffekt i dagvattnet erhålls bland annat genom upptag via växter samt anord-

ningar som skapar rörelse och luftning i det öppna dagvattenflödet. 
Estetik och sinnliga upplevelser 

• Augustenborg framhålls ofta som ett föredöme, och har skapat sig ett rykte i hela Sverige, för 
hur man kan arbeta med öppna dagvattenlösningar och samtidigt erhålla en estetiskt tilltalande 
bostadsmiljö. 

 
Dessutom följande: Habitat, Lokalklimat och luftkvalitet, Upptag och inlagring av kol, Pollinering, 
Rekreation samt mental och fysisk hälsa, Sociala interaktioner, Naturpedagogik, Spirituella upplevel-
ser och platsanknytning. 
 
Erfarenheter 
Öppen dagvattenhantering medför fördelar när det gäller såväl fördröjning som rening av vattenmäng-
derna. Reningen via växter och andra designade inslag medför att vattnet kan släppas ut i närliggande 
vattendrag istället för att ledas till reningsverk. Den här typen av lösningar blir ofta uppskattade inslag 
i stadsbilden. De kan dock upplevas som estetiskt inte så tilltalande under torra perioder, när det sak-
nas vatten i kanalerna. 
  
Två av dammarna i området har under åren fått byggas om. De var överdimensionerade vilket ledde 
till problem med illaluktande alger. 
   
Avdunstningen tar bort cirka 10 procent av vattenmängden, och inräknat alla åtgärder har avrinningen 
i området reducerats med 70 procent. Sedan åtgärderna genomfördes i slutet av 1990-talet har området 
klarat sig från översvämningar, även under skyfallen 2007 och 2014 vilka annars fick stora konse-
kvenser i Malmö. Det har visat sig att fördröjningen av vattnet fungerar och dagvattensystemet beräk-
nas åtminstone kunna ta hand om ett 50-årsregn. 
  
Utöver att hantera dagvattenflöden och rening, så ger öppen dagvattenhantering ekosystemtjänster som 
bättre lokalklimat (viss kylande effekt sommartid), ökad biologisk mångfald, det är en pedagogisk 
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resurs för skolbarn samt bidrar med karaktär och identitet till området, vilket också utnyttjas i mark-
nadsföringen.  
 
Vatten i bostadsområden innebär alltid en oro för föräldrar med mindre barn. Det är viktigt att barn lär 
sig handskas med vatten vid tidig ålder. Föräldrars förmanande och vakande blick kan inte ersättas av 
säkerhetsåtgärder. Erfarenheter från England visar att man snarast gör barnen en björntjänst om man 
planerar bort öppna vattenytor helt. Barnen lär sig då inte att hantera vatten, vilket leder till fler olyck-
or när barnen vistas i andra miljöer där vattnet inte är bortplanerat.  
  
Det är värt att lyfta fram att man genom planeringen och gestaltningen har lyckats ta fram en lösning 
som också bidrar med flera andra värden till stadsdelen. En av nycklarna till att lyckas med detta är att 
behålla helhetssynen och tankarna om mångfunktionalitet – från planeringen hela vägen till genomfö-
randet och förvaltningen. 
 
Läs mer: 
Klimatanpassningsportalen: Öppen dagvattenhantering i Malmöstadsdelen Augustenborg, fördjup-
ning. 
http://www.klimatanpassning.se/atgarda/2.3113/oppen-dagvattenhantering-i-malmostadsdelen-
augustenborg-fordjupning-1.33382 
 
 
Rehabiliterande miljöer, tyst, vilt, artrikt, biologisk mångfald 
 
Det finns mycket i utevistelsen som påverkar vår hälsa: dagsljus, frisk luft, fysisk aktivitet, möjligheter 
till sociala kontakter, etc. I forskningen vid SLU om utemiljöns roll i rehabiliteringsarbetet är Patrik 
Grahns åtta parkkaraktärer centrala:  
 
1. Det rofyllda  
2. Det vilda  
3. Det artrika  
4. En rymd för tanke och vederkvickelse  
5. Allmänningen  
6. Lustgården  
7. Centrum/ fest  
8. Kulturhistoria  
 
Mest avstressande av dessa åtta karaktärer är ”vild” (fascinerande natur), ”lustgård”, ”rofylldhet” och 
”artrikedom”.  
 
Det rofyllda  
Uttrycker människans behov av att kunna finna en plats som ger lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar 
och insekter dominerar över trafik och jäktande människor. I sådana miljöer där man söker lugn och ro 
önskar man inte störas av oljud, inte heller av skräp, ogräs och störande människor.  
 
För att kunna hitta avskilda platser med tystnad och ensamhet krävs ofta en lite större park eller natur-
område. Dessa miljöer levererar en myriad av stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster. 
 
Det vilda  
Detta handlar om en fascination inför den vilda naturen. Här finns växter som ger intryck av att vara 
självsådda. I området kan man träffa på moss- och lavbevuxna stenblock. Stigarna ser ut att ha funnits 
sedan urminnes tid. Platsen är i sin helhet utformad av naturen själv som skänker platsen en uråldrig 
prägel och en mystik.  

http://www.klimatanpassning.se/atgarda/2.3113/oppen-dagvattenhantering-i-malmostadsdelen-augustenborg-fordjupning-1.33382
http://www.klimatanpassning.se/atgarda/2.3113/oppen-dagvattenhantering-i-malmostadsdelen-augustenborg-fordjupning-1.33382
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Dessa vilda miljöer finner vi framför allt i naturen, vilket betonar vikten av att skydda och stärka den 
här typen av områden i urbana sammanhang. På sikt kan man tänka sig att delar av större parker eller 
naturlika områden kan få denna karaktär. Liksom ovanstående levererar den här typen mängder av 
stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster. 
 
Det artrika  
På våren längtar människor särskilt efter att finna tecken på den återvändande sommaren; att hitta den 
första vitsippan eller att höra den första lärkan. Men året runt är människor intresserade av djur och 
växter: talgoxar, bin, myror, liljekonvaljer med mera. Mångfalden av djur och växter lockar människor 
att gå en bit längre för att hitta något nytt. 
 
Artrika områden med en mångfald växter och djur tenderar också att vara lite större, komplexa ekosy-
stem. Exempel på artrika miljöer är bryn och kantzoner, våtmarker och ängar. Dessa miljöer kan leve-
rera såväl stödjande som reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Det går också att skapa kom-
plexa artrika planteringar i en urban kontext. Ofta handlar det då om perennplanteringar tillsammans 
med vedartade växter, gärna med vatteninslag. Dessa miljöer levererar framför allt kulturella eko-
systemtjänster, men kan också, beroende på utformningen, ge stödjande och reglerande ekosystem-
tjänster. 
 
Lustgården  
Behov finns även av skyddade platser där barn och vuxna kan umgås i trygghet, där föräldrar vågar 
släppa barnens händer så att ungarna kan rasa ut. Denna plats ska helst vara omgärdad, med staket, 
häck eller dylikt. Den här karaktären handlar om behovet av platser för skilda aktiviteter såsom lek - 
att platsen innehåller gungor, rutschkanor o.s.v. Andra aktiviteter handlar om att kunna plantera något, 
odla eller bygga (växthus, skjul, kojor, lekstugor). Det finns också ett stort behov av att bara koppla 
av, vilket underlättas på insynsskyddade platser.  
 
Till skillnad från de övriga typerna av miljöer i det här avsnittet, så kan det här handla om relativt av-
gränsade platser med mindre variation i uttryck och vegetation. Därmed blir platsen också mindre 
mångfunktionell ur ett ekosystemtjänstperspektiv, med fokus på de kulturella tjänsterna. Det kan till 
exempel handla om sociala interaktioner, platsidentitet och naturpedagogik. Beroende på utformning-
en kan en sådan här plats också leverera reglerande ekosystemtjänster gällande exempelvis dagvatten-
hantering, men även biologisk mångfald. 
 
Läs mer:  
Grahn, Stigsdotter, Berggren-Bärring, A planning tool for designing sustainable and healthy cities. 
The importance of experienced characteristics in urban green open spaces for people’s health and 
wellbeing., 2005. 
Grahn, Stigsdotter, The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and 
stress restoration, 2010. 
Stoltz, Björk, Grahn, Mattisson, Skärbäck, Klassificering av utemiljöer i Kristianstad för hälsa och 
välbefinnande, 2013. 
 
 
Exempel: Stadsskogen i Uppsala – en artrik, rekreativ miljö 
 
Beskrivning 
Stadsskogen är ett naturreservat beläget mitt inne i Uppsala. Reservatet är på 108 hektar och genom en 
grön korridor har det anslutning till ett näraliggande större naturreservat, Hågadalen-Nåsten. Stads-
skogen låg i historisk tid utanför Uppsalas stadsgräns men någon gång före 1835 kom det i stadens 
ägo. Detta år publicerades en karta över ”Upsala stads skogsmark”, där Stadsskogen finns med. Områ-
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det beskrivs då som nästan skoglöst, här betade djur och delar av ett plant område i norra delen utnytt-
jades som odlingsmark.  
 
Carl von Linné besökte ofta Stadsskogen med sina studenter under exkursioner på 1700-talet. Vand-
ringen genom Stadsskogen var en del i exkursionen till Gottsunda – Herbatio Gottsundensis. Vid mit-
ten av 1800-talet arrenderades Stadsskogen av privatpersoner och vid samma tid diskuterades en för-
säljning av området. Men detta blev aldrig av, i motiven till att staden skulle behålla ägandet nämns 
för första gången områdets betydelse som rekreationsmark. 1916 kom det första egentliga kommunala 
ställningstagandet från Drätselkammaren att bevara Stadsskogen som parkmark. 1931 fattades ett be-
slut om att Stadsskogen skulle skötas som en park och inte som stadens övriga produktionsskogar. 
Trots flera exploateringshot under efterkrigstiden växte opinion och planeringstankar samman till ett 
beslut om att skydda området som naturreservat 2005. 
 
Stadsskogen domineras av berg i dagen och sandområden. I berggrunden finns bland annat den grå 
Uppsalagraniten som använts mycket i byggnader i staden. Man kan fortfarande se spåren av ett antal 
små stenbrott i Stadsskogen som påminner om en historisk epok med stenbrytning, det sista stenbrottet 
lades ner i början av 1940-talet. I skogen finns också synliga rester av militär verksamhet, till exempel 
rester av en gammal skjutbana. 
 
Reservatets sandområden är utom på några mindre, gräsbevuxna partier i ytterkanterna täckt av skog. 
Barrskog dominerar, med tall som det förhärskande trädslaget. Tallbeståndet är till stor del 150-200 år, 
enstaka träd är ännu äldre. Över hela skogen finns ett varierande inslag av lövträd, främst vårtbjörk, 
rönn, sälg, asp och någon enstaka ek. För tillfället sprider sig också bok över området från ett planterat 
bestånd. Fältskiktet domineras av ris, främst blåbär och lingon.  
 
I Stadsskogen finns fasta stammar av räv, rådjur och grävling. Fladdermöss jagar längs skogskanterna. 
Fågellivet är rikt och typiskt för de naturtyper som ingår i skogen.  
 
Stadsskogen utgör ett populärt och välutnyttjat rekreationsområde för promenader, naturupplevelser, 
motion och ridning. Huvuddelen av det idag befintliga stigsystemet, med totalt 15 kilometer prepare-
rade stigar, anlades på 1930-talet. Ett elljusspår, vintertid med preparerade skidspår, fick sin nuva-
rande sträckning på 2,5 kilometer 1973. Människor i alla åldrar utnyttjar skogen – från pensionären 
som promenerar på de slingrande stigarna, motionären som tränar på elljusspåret, till småbarn som 
leker på lekplatsen i området eller sitter i en glänta och hör ”Skogsmulle” berätta om skogen. Det finns 
fasta orienteringskontroller och organiserade hundpromenader. Skolor, dagis och fritidsgårdar har ofta 
naturstigsvandringar och orienteringar i skogen. Kommunen arrangerar årligen evenemang, till exem-
pel ”Stadsskogens dag”. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Biologisk mångfald 

• Områdets storlek och skydd i form av naturreservat ger möjlighet till ett rikt växt- och djurliv. 
Rekreation samt mental och fysisk hälsa 

• Stadsskogen är med sin närhet till bebyggelse en viktig plats för rekreation. Områdets storlek 
skapar stora möjligheter till ett varierat utbud av motion och upplevelser. Det är också viktigt 
att besökaren kan hitta lugna platser som inte påverkas av stadens brus.,  

Naturpedagogik  
• Området har ett rikt utbud av naturmiljöer lämpliga för pedagogiska aktiviteter. Det utnyttjas i 

stor utsträckning både som utflyktsmål för dagis och förskolor och som arena i samband med 
organiserade aktiviteter via föreningar eller motsvarande.  
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Dessutom följande: Habitat, Lokalklimat och luftkvalitet, Bullerreglering, Upptag och inlagring av 
kol, Mildra extrema väderhändelser, Vattenrening, Pollinering Sociala interaktioner, Estetik och sinn-
liga upplevelser, Spirituella upplevelser och platsanknytning. 
 
Erfarenheter 
I föreskrifterna kring Stadsskogens skydd som naturreservat finns angivet att skogens biologiska 
mångfald ska bevaras, liksom områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer och dess karaktär som 
sammanhängande skog. Här ska erbjudas möjlighet till rekreation, naturupplevelser och naturstudier. 
Funktionen som ekologisk och social grön korridor för den biologiska mångfalden och för friluftslivet 
ska tillgodoses. Genom sitt samband med Hågadalen-Nåsten i väster kan djur  
och växter via Stadsskogen sprida sig från skogar och hagmarker in mot parkerna i stadens centrum 
och friluftslivet erbjuds ett sammanhängande grönt vandringstråk i den stadsnära naturen. 
 
Stadsskogens natur- och kulturvärden samt rekreationsmöjligheter uppskattas mycket av Uppsalas 
invånare. Kommunen bidrar aktivt med insatser för att också ge skogen ett pedagogiskt värde – längs 
stigarna finns 13 stycken informationspollare uppsatta, som berättar om sevärdheter i naturen eller om 
intressant kulturhistoria. I en undersökning av Uppsala stads tystaste områden kom Stadsskogen på 
första plats. Skogen är tillräckligt stor för att man i dess inre delar bara svagt kan urskilja ett avlägset 
trafikbrus. 
 
Läs mer 
Uppsala kommun. 2005. Skötselplan för naturreservatet Stadsskogen. Kommunfullmäktiges beslut 
2005-10-31 § 243, bilaga 1B. 
Uppsala kommun. 2014. Stadsskogen. Broschyr – Naturreservat i Uppsala län. 
www.uppsala.se: Stadsskogens naturreservat. 
 
 
Främja möjlighet att gå, cykla och annan fysisk aktivitet 
 
Med stora folkhälsoproblem som diabetes, övervikt, hjärt-och kärlsjukdomar etcetera, så blir möjlig-
heterna till fysisk aktivitet allt viktigare i stadsplaneringen. En aspekt som ofta lyfts är att närheten till 
en park, ett stråk eller ett grönområde är viktig – att det högst får ta fem minuter att komma dit om 
man ska besöka det dagligen. 
 
En annan aspekt är vardagsmotionen. Ju fler som går eller cyklar till jobbet eller studierna, desto fler 
är det som får den fysiska aktivitet som behövs. Stadsplanering som främjar gång- och cykeltrafik 
främjar rörelse. Här är hela grönstrukturen viktig, att den hänger ihop och erbjuder gång- och cykelvä-
gar där man känner sig skyddad från trafiken. Men det kan också handla om att erbjuda varierade upp-
levelser och målpunkter på vägen. En annan trend kopplat till detta är de utegym som blir allt vanli-
gare i svenska städer. 
 
Miljöer som främjar den här typen av fysisk aktivitet är ofta stråk eller större parker. Stora parker ger 
såväl stödjande som reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Parker kan också innehålla möjlig-
heter till stadsodling, ”matparker” har blivit allt vanligare de senaste åren, De bidrar då dessutom med 
försörjande ekosystemtjänster, även om de sociala vinsterna ofta är minst lika viktiga som själva mat-
produktionen. 
 
Stråk med naturinslag används ofta av motionärer. Dessa miljöer består ofta av gång- och cykelvägar 
kantade av trädrader, planeringar och gräsmattor. Träd och planteringar, speciellt i stora volymer, ger 
många ekosystemtjänster inom de reglerande och kulturella områdena. Det kan till exempel handla om 
luftkvalitet, lokalklimat, skydd mot extremt väder såväl som rekreation, estetik och sinnliga upplevel-
ser. Med rätt utformning kan stråk också fungera som spridningskorridorer för olika arter. 

http://www.uppsala.se/
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Skogsområden i tätortsnära lägen är uppskattade av motionärer. Ofta handlar det om att skydda och 
stärka befintliga naturområden, så att de inte försvinner eller stympas i samband med städernas tillväxt 
och exploatering av närliggande mark. Men det finns också exempel där den här typen av miljöer har 
anlagts i samband med nämnda exploatering. Eftersom det handlar om större områden med stor variat-
ion kan vi förvänta oss att de levererar en myriad av stödjande, reglerande och kulturella ekosystem-
tjänster. Om de innehåller inslag av odling, energiskog eller produktionsskog tillkommer dessutom 
försörjande ekosystemtjänster. 
 
Det är också viktigt att tänka på vilka det är som är i störst behov av motion. Vi ska inte förvänta oss 
att de största riskgrupperna tar sig ut ur staden för att motionera. För att få dessa människor att för-
ändra sin livsstil handlar det om att skapa attraktiva miljöer med spännande aktiviteter och utmaningar 
i deras vardagliga närmiljö. 
 
 
Exempel: Pildammsparken i Malmö – miljö som främjar motion och fysisk aktivitet 
 
Beskrivning 
En park etablerades i Malmö i samband med Baltiska utställningen, som invigdes i maj 1914. Arkitek-
ten Ferdinand Boberg skapade en kunglig paviljong under utställningen, Margaretapaviljongen, med 
blomstergata och omgivande trädgårdar. På platsen för utställningsområdet fanns sedan tidigare en 
stor öppen yta med två invallade dammar, Pildammarna, som var Malmös vattenreservoar, ett gam-
malt vattenverk samt ett vattentorn.  
 

 
Kronprinsessan Margaretas blomstergata. Foto: Göran Nilsson.  
 
Inför Baltiska utställningen bebyggdes platsen med en stor mängd paviljonger och attraktioner. Första 
världskrigets utbrott i augusti blev ett hårt slag för arrangörerna, två av de deltagande länderna, Tysk-
land och Ryssland, hamnade i krig med varandra och lämnade utställningen. Efter det att utställningen 
stängt i oktober 1914 monterades utställningsbyggnaderna, med några få undantag, ned och området 
lades i träda. I slutet av 1920-talet, efter några års omfattande planteringsarbeten, invigdes Pildamm-
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sparken i sin nuvarande skepnad. Parken har idag en viktig funktion som arrangemangs- och aktivi-
tetspark men lockar också många besökare för sin storslagna arkitektur och de naturupplevelser man 
får här. 
 
Det finns många inslag i Pildammsparken som lockar till motion, fysisk aktivitet och till kulturella 
upplevelser. Parken har ett väl utbrett gångvägnät som ger besökare många valmöjligheter för sin 
promenad. För joggare och andra motionärer finns flera motionsspår: runt hela parken går en slinga 
som är 3 kilometer lång och runt Stora dammen en slinga på 1,5 kilometer. Dessutom finns det ett 
elbelyst 2-kilometersspår samt en kortare slinga på drygt 1 kilometer. Flera motionslopp anordnas 
årligen i och runt Pildammsparken, till exempel Vårruset och Kalvinknatet. Vintertid, om förhållan-
dena tillåter, erbjuds skridskoåkning på Stora dammen och kälk- och pulkaåkning i Himlabacken. 
 
I Pildammsparken finns två utegym. I Tallriken, en cirkelrund öppen yta med 160 meters diameter, 
anordnas under sommarhalvåret gympa i grupp. ”Träna i parken” är ett initiativ i Pildammsparken, och 
i andra parker i Malmö, en mötesplats där instruktörer, klubbar och föreningar anordnar gratis trä-
ningspass. För bollspel finns boulebanor samt gräsyta tillgänglig för fotbollsträning eller improvise-
rade matcher. Förskolor med naturpedagogisk inriktning bedriver verksamhet i parken och det anord-
nas Mulleverksamhet enligt Friluftsfrämjandets riktlinjer. Här finns två temalekplatser, Spindellek-
platsen främst för de mindre barnen, och Teaterlekplatsen för barn i alla åldrar. I Galatheas hage, en 
lugn plats med omgivande höga häckar, anordnas regelbundet gruppmeditation. För nöjeslystna er-
bjuds sommartid teaterföreställningar och konserter i Pildammsteatern, en amfiteater i södra delen av 
parken. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade:  
Lokalklimat och luftkvalitet 

• Parkens storlek och dess mångfald av snart hundraåriga träd har en stor betydelse för luftkvali-
teten. Varma sommardagar ger träden skugga och ett bättre lokalklimat i den omgivande täta 
stenstaden. 

Rekreation samt mental och fysisk hälsa  
• I parken finns goda möjligheter till rekreation och träning, både i grupp i organiserade former 

och på egen hand genom ett rikt utbud av stigar och spår. Barnen har god åtkomst till olika 
lek- och aktivitetsmiljöer.  

Sociala interaktioner 
• Pildammsparken med sina öppna ytor och estetiskt tilltalande miljöer är en populär plats för 

gemenskap i form av till exempel picknic. Även organiserade motionsaktiviteter samt frilufts-
teaterns föreställningar bidrar till möten och gemenskap.   

 
Dessutom följande: Habitat, Biologisk mångfald, Bullerreglering, Upptag och inlagring av kol, Mildra 
extrema väderhändelser, Pollinering, Naturpedagogik, Turism, Estetik och sinnliga upplevelser, Spiri-
tuella upplevelser och platsanknytning. 
 
Erfarenheter 
Pildammsparken, med alla sina attraktioner och aktiviteter, är ett omtyckt utflyktsmål. För många 
Malmöbor är parken platsen där man tar sin dagliga promenad eller samlar familj och vänner för en 
picknick.  
 
2012 publicerade Malmö stads gatukontor en utvecklingsplan för parken. Syftet med planen (eller 
programmet) var att föreslå åtgärder som behövs för att bevara och förfina parkens befintliga värden 
samt att öka parkens attraktivitet genom att tillskapa nya värden. Arbetet med att ta fram utvecklings-
planen skedde i dialog med brukare och föreningar, aktiva i och i närheten av Pildammsparken. Hu-
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vudfokus för åtgärdsförslagen ligger på att skapa ökad attraktion och tillgänglighet till parkens dam-
mar samt att utveckla/rusta upp parkens finträdgårdar och övriga parkrum.  
 
Läs mer 
Hårde, U. 2013. Pildammsparken 1914-2014. Bokförlaget Arena. 
Malmö stad, Gatukontoret. 2012. Program för utveckling av Pildammsparken. 
 
 
Sammanhängande grönstruktur, miljöer som främjar integration  
 
När vi planerar för integration är det naturligt att börja med stråk genom och mellan segregerade om-
råden. När det gäller ekosystemtjänster har dessa stråk mycket gemensamt med motionsstråken i av-
snittet om fysisk aktivitet. Det handlar i första hand om reglerande och kulturella ekosystemtjänster 
som luftkvalitet, lokalklimat, skydd mot extremt väder såväl som rekreation, estetik och sinnliga upp-
levelser.   
 
Även parker kan lockar människor från olika områden. Det är naturligtvis viktigt att parken då blir en 
mötesplats, och inte en otrygg barriär som skiljer områdena åt. Stora parker har som tidigare diskute-
rats många kvaliteter och levererar många olika ekosystemtjänster inom flera olika områden. 
 
Oavsett vilken typ av miljöer det är, så är det naturligtvis viktigt att de upplevs som trygga och säkra 
och att det finns konkreta anledningar att använda sig av dem, som att det är den enklaste och snabb-
aste vägen att ta sig in till centrum, eller att miljön i sig innehåller lockande målpunkter som drar 
uppmärksamhet och människor från olika områden. Det kan till exempel handla om stadsodling, id-
rottsanläggningar, badplatser eller andra miljöer som är så attraktiva och spännande att miljöerna i sig 
lockar. 
 
Sammanhängande grön infrastruktur har även stor betydelse för den ekologiska konnektiviteten, 
spridningskorridorer för djur och växter som kan göra populationerna livskraftiga i en urban miljö. 
 
 
Exempel: Atlanta BeltLine – grönstruktur som håller ihop staden 
 
Beskrivning 
The Atlanta BeltLine i Atlanta, Georgia, är ett av de största och mest omfattande pågående stadsut-
vecklingsprojekten i USA. Äldre industriell infrastruktur saneras och ett nätverk av publika parker och 
grönytor, spårvagns- och cykelleder, gångstråk, bostadsområden (med på olika sätt subventionerade 
lägenhetspriser – affordable housing) samt konstupplevelser etableras. BeltLine byggs upp i en korri-
dor som omger den centrala staden och som har sin sträckning längs en 35 kilometer lång nedlagd 
järnvägslinje. En markareal på cirka 1 200 hektar, idag dåligt utnyttjad, kommer att bli tillgänglig för 
exploatering i offentlig eller privat regi inom en tidsperiod som sträcker sig fram till 2030. Nya grön-
områden omfattande cirka 500 hektar kommer att skapas genom gröna ytor längs spår och leder, nya 
parker och utökning av befintliga parker.  
 
Fullt utbyggt kommer BeltLine att sammanbinda 45 stadsdelar i innerstaden. Nya moderna och miljö-
vänliga spårbundna transportslag kommer att underlätta pendling och resande för invånarna i de be-
rörda stadsdelarna och bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt. Inkluderat även stickspår ner till bland 
annat centrala staden kommer spår- och ledsystemet att omfatta totalt 53 kilometer.  
 
Idén om Atlanta BeltLine framfördes för första gången 1999 i en masteruppsats av en student vid Ge-
orgia Tech. Studenten hade en vision om att personer som representerar olika ”gräsrotsrörelser”, till-
sammans med kommunala företrädare, skulle kunna samverka i en kampanj för att skapa en framtids-
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bild kring Atlantas utveckling som bygger på moderna samhällsbyggnadsprinciper gällande miljöan-
passad kollektivtrafik och markanvändning, design av grönytor etcetera. Studenten bildade tillsam-
mans med några vänner ”Friends of the Belt Line” och lyckades vinna gehör för sina idéer hos både 
några av stadens makthavare och ett antal inflytelserika företagsledare. 
 
I juli 2006 bildades företaget Atlanta BeltLine, Inc. (ABI) för att praktiskt ansvara för planering, de-
sign och genomförande av de olika delarna av BeltLine-visionen. De anställda inom ABI arbetar nära 
tillsammans med olika tjänstemän inom Atlanta stad och privata intressenter för att definiera och spe-
cificera detaljer i olika planprogram, säkerställa tillgången till offentliga medel, informera och enga-
gera medborgare samt verka som sammanhållande projektkontor när det gäller byggande av leder, 
parker och andra nyckelkomponenter i projektet. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Lokalklimat och luftkvalitet  

• En ökad mängd träd och annan grönska gör att lokalklimat och luftkvalitet förbättras. Träden 
ger möjlighet till skugga i den högt stående och stekande sol som ofta är besvärande för invå-
narna till följd av stadens geografiska läge med inlandsklimat på en sydlig breddgrad. 

Rekreation samt mental och fysisk hälsa 
• Genom nya parker och grönområden och anläggning av gångstråk och cykelleder kommer in-

vånarna i närheten av BeltLine att få rikliga möjligheter till rekreation och motion.   
Sociala interaktioner  

• Mötesplatser skapas genom ett ökat utbud av parker och grönområden. Medborgare blir aktivt 
involverade i planering och skötsel av grönytor och formar gemenskap genom olika slags ar-
rangemang. 

 
Dessutom följande: Habitat, Biologisk mångfald, Bullerreglering, Upptag och inlagring av kol, Mildra 
extrema väderhändelser, Vattenrening, Pollinering, Turism, Estetik och sinnliga upplevelser, Spiritu-
ella upplevelser och platsanknytning. 
 
Erfarenheter 
Hittills har fyra spårsegment och sex nya eller renoverade parker färdigställts inom projektet. Sedan 
2005 har cirka 2 000 bostäder byggts inom projektets ram, och med beteckningen affordable housing. 
Målet är att 5 600 bostäder ska byggas. Det finns en medveten stark strävan i projektet att samarbeta 
med Atlantas medborgare i planering och implementering, tusentals personer har engagerat sig som 
frivilliga när det gäller till exempel skötsel av grönytor, spridning av information om Atlanta BeltLine 
och att arrangera festivaler eller andra arrangemang kopplat till projektet. 
 
Läs mer 
Projektets hemsida: http://beltline.org/ 
 
 
Miljöer som fungerar som mötesplats, härlighetsaspekter och estetiska 
kvaliteter 
 
Bra mötesplatser kan se ut på många sätt och vara såväl hårdgjorda som gröna. Fokus ligger här på 
värden och kvaliteter hos de gröna miljöerna, eftersom de dessutom levererar ekosystemtjänster. 
 
De senaste åren har det gått inflation i begreppet mötesplats. Det kan vara bra att fundera över vad 
man menar med mötesplats. Vilka ska mötas? Varför? Vad vill man att det ska hända när de möts? Är 
det de kringboende som ska få en gemensam knutpunkt där de kan träffas? Eller vill man motverka 
segregation genom att locka medborgare från olika stadsdelar? Eller motverka ålderssegregation ge-

http://beltline.org/
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nom att olika generationer ska mötas? En grön mötesplats kan till exempel vara en aktivitetsfylld mål-
punkt på ett stråk, en bostadsgård som inte bara är cykelparkering och sophus, eller en park. 
 
Självklart kan den här typen av platser utformas så att de levererar en mängd ekosystemtjänster. De 
kulturella ekosystemtjänsterna är nästan en del av begreppet mötesplats, med värden som har att göra 
med hälsa, sinnliga upplevelser, sociala interaktioner, naturpedagogik och identitet, symbolik, andlig-
het. Med relativt enkla grepp kan platsen också utformas så att den utför ett antal reglerande eko-
systemtjänster, som har att göra med exempelvis luftkvalitet, bullerreglering, dagvattenhantering etc.. 
En mötesplats kan också utformas så att den utför stödjande ekosystemtjänster, till exempel som har 
att göra med biologisk mångfald eller habitat. Analysen av vad mad man vill uppnå, socialt och ekolo-
giskt, är central. 
 
Träd att samlas kring eller under, liksom häckar eller buskar som hägnar in, utför en mängd eko-
systemtjänster. Planteringar, odlingsbäddar och gräsmattor kan bidra mer än konstgräs. Naturlekplat-
ser utför betydligt fler ekosystemtjänster än gummibetong.  
 
Vilka aktiviteter man tänker sig påverkar också hur man förhåller sig till ekosystemtjänsterna. Det är 
idag populärt att planera för olika former av odling, vilket utöver de sociala effekterna i större eller 
mindre utsträckning ger försörjande ekosystemtjänster i form av matproduktion. Platser för barn bru-
kar också innebära sociala interaktioner även för medföljande. 
 
Vilka aktiviteter man tänker sig på platsen påverkar så klart till stor del utformningen. Andra själv-
klara aspekter av mötesplatser är rumsligheten, mikroklimatet, markmaterial och sittplatser. Det är 
viktigt att tankarna om ekosystemtjänster kommer in när man funderar på dessa olika aspekter, så att 
man utnyttjar de mångfunktionella möjligheterna fullt ut. 
 
För att maximera effekten av den här typen av platser krävs ofta en hög skötselnivå. Det är därför vik-
tigt att redan i projekteringsfasen fundera över hur man ska hantera skötselkostnaderna och gestalta 
med detta i åtanke. 
 
 
Exempel: The High Line på Manhattan, New York – parkstråk som mötesplats och tu-
ristattraktion 
 
Beskrivning 
På västra delen av Manhattan har en nedlagd järnvägslinje, belägen ett tiotal meter ovanför gatunivån, 
omvandlats till en ”promenadpark”. Järnvägen byggdes på 1930-talet för att man skulle kunna frakta 
material till byggen och industrier. Med hjälp av de upphöjda spåren fick man bort den farliga tågtra-
fiken från andra trafikanter på gatorna. 1980 lades järnvägen ner och delar av spåren och konstruktion-
en revs. Det som stod kvar blev en industriell ruin som sakta togs över av invandrande växtlighet.  
 
I slutet av 1990-talet diskuterades att resterande delar av järnvägslinjen skulle rivas. En vänförening, 
Friends of the High Line, bildades 1999 av två privatpersoner bosatta i området. Vänföreningen påbör-
jade en process för att bevara och värna konstruktionen och få den omvandlad till en offentlig park. 
Den dåvarande borgmästaren Michael Bloomberg lyckades 2002 få till stånd ett beslut om att the High 
Line skulle räddas och 2006 påbörjades arbetet med konverteringen till ett parkstråk. 
 
The High Line omfattar totalt en sträckning på 2,3 kilometer, som färdigställts i tre olika etapper. Den 
första etappen blev klar 2009 och den tredje och sista etappen invigdes 2014. Längs sträckningen har 
olika växtsamhällen gestaltats, i den nordligaste delen har delar av järnvägsrälsen bevarats tillsam-
mans med att den naturliga banvallsfloran har tillåtits att utvecklas. Sträckningen längre söderut 
präglas bland annat av prärieliknande växtsamhällen, skapade av den holländske växtdesignern Piet 
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Oudolf. Längs hela sträckningen finns utsiktspunkter och platser för rekreation och aktiviteter men 
också möjligheter att dra sig undan folkvimlet för vila och kontemplation.  
 

 
Foto: Göran Nilsson. 
 
Kostnaderna för att omvandla järnvägskonstruktionen till ett parkstråk uppgick till 150 miljoner dollar. 
Till finansieringen bidrog både offentliga aktörer och privata intressenter. Driftsbudgeten är 9 miljoner 
dollar per år.  
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Sociala interaktioner  

• Både för den lokala befolkningen och bland turister har High Line blivit en viktig mötesplats.  
Turism 

• High Line är en stor turistattraktion, redan första året efter invigningen av etapp 1 lockade 
parkstråket 2 miljoner besökare. 

Estetik och sinnliga upplevelser  
• Park- och promenadstråket har gestaltats med estetiskt tilltalande markbeläggningar, växtmil-

jöer och mötesplatser. Besökaren möter en spännande botanisk variation av ”vild” natur, exo-
tiska lignoser och modern växtdesign med prydnadsväxter.    

Spirituella upplevelser och platsanknytning 
• Parkstråket med delvis bevarade järnvägsspår har en unik identitet. Besökaren får på High 

Line en berättelse som reflekterar över stadens, och speciellt Manhattans, industriella historia. 
Den över gatunivån upphöjda positionen ger överblickar där betraktaren får nya vyer och in-
tryck av storstadens puls. 

 
Dessutom följande: Habitat, Biologisk mångfald, Lokalklimat och luftkvalitet, Bullerreglering, Upptag 
och inlagring av kol, Pollinering, Rekreation samt mental och fysisk hälsa, Naturpedagogik. 
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Erfarenheter 
High Line har en unik och tilltalande estetisk utformning och är en stor inspirationskälla för andra 
liknande projekt när det gäller omvandling av nerlagda industri- eller andra urbana miljöer. Parken har 
blivit en av New Yorks största turistattraktioner, alla kategorier. Den ägs av staden och drivs och un-
derhålls av Friends of the High Line, i partnerskap med the New York City Department of Parks & 
Recreation. Genom ett aktivt medborgarengagemang har staden begåvats med en grön resurs som 
bidrar med en mångfald av ekosystemtjänster i den täta stenstaden.  
 
Läs mer: 
High Lines hemsida: http://www.thehighline.org/ 
The Green Big Apple! Studieresa till New York 3-7 oktober 2015. Deltagarnas reseberättelse och 
intryck av ett urval av studiebesöken. Movium. 
 
 
Exempel: Skogskyrkogården i Stockholm – identitets- och karaktärsskapande miljö 
med unika estetiska kvaliteter 
 
Beskrivning 
Stockholms Stadsfullmäktige beslutar 1912 att ett markområde i södra Stockholm ska avsättas som 
begravningsplats. Området består av tallbevuxna rullstensåsar där några sandtag är belägna. 1914 utly-
ses en arkitekttävling där uppgiften är att utforma en anläggning där man tar hänsyn till den ursprung-
liga naturen utan att pruta på det arkitektoniska och konstnärliga. Den ska ha en värdig karaktär och 
det ska även vara lätt för allmänheten att orientera sig.  
 
År 1915 avgörs tävlingen och första pris tilldelas de unga arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd 
Lewerentz. Deras bidrag går ut på att gestalta ett sakralt landskapsrum där gravplatserna till största 
delen är ordnade i kvarter inne i tallskogen. Kyrkogården följer terrängen och begravningskvarteren 
skiljer sig åt i utseende och höjdnivå. Vägar och stigar genomkorsar området.  
 
Något år senare börjar Skogskyrkogården byggas och den invigs i september 1920. Nya delar till-
kommer fram till och med 1940-talet. I mitten av 1930-talet skapas Meditationslunden på en höjd, en 
meditationsplats bevuxen med paraplyalmar. Under samma tid anläggs Spegeldammen på platsen för 
att av de tidigare sandtagen. De tre kapellen Tron, Hoppet och Heliga korset invigs 1940, samma år 
som Gunnar Asplund avlider. Sigurd Lewerentz fortsätter utformningsarbetet och 1961 invigs Min-
neslunden, den första i Stockholm.  
 
År 1994 upptas Skogskyrkogården på Unescos Världsarvslista, det vill säga den klassas att bestå av 
omistliga kultur- och naturmiljöer för hela mänskligheten. Det innebär att anläggningen ska vårdas 
och bevaras för framtida generationer. Några av Sveriges namnkunnigaste bildkonstnärer och skulptö-
rer, bland andra Bror Hjort och Sven X:et Erixson, bidrar med sin utsmyckning till att Skogskyrkogår-
den vid ett besök blir både en estetisk och kulturell upplevelse. Platsen brukar beskrivas som en har-
monisk enhet av natur och arkitektur. 
 
Skogskyrkogården omfattar drygt 100 hektar och innehåller 100 000 gravplatser. Räknat i antalet 
gravplatser är Skogskyrkogården störst i Sverige, till ytan näst störst efter Kvibergs kyrkogård i Göte-
borg. Skogskyrkogården tillhör organisatoriskt Stockholms stad och är därmed en av de få kyrkogår-
dar i Sverige som drivs i kommunal regi. Stockholms kyrkogårdsnämnd ansvarar för verksamheten 
och Stockholms kyrkogårdsförvaltning för den löpande driften. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Sociala interaktioner 

http://www.thehighline.org/
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• En kyrkogård är en mötesplats som ger gemenskap, anhöriga och vänner samlas till begrav-
ning och för att sörja och minnas vid gravplatserna. 

Turism 
• Skogskyrkogården har cirka 400 000 besökare per år. Enbart under Allhelgonahelgen besöks 

kyrkogården av 100 000 personer. I och med att Skogskyrkogården är ett Unesco Världsarv 
kommer turister inte bara från Sverige utan från hela världen. Även arkitekter och landskaps-
arkitekter vallfärdar till platsen.  

Estetik och sinnliga upplevelser 
• Skogskyrkogården har en unik gestaltning som sammanväver arkitektur, konst, park- och na-

turupplevelser samt de berättelser de avlidnas gravplatser kan erbjuda.   
 
Dessutom följande: Habitat, Biologisk mångfald, Lokalklimat och luftkvalitet, Bullerreglering, Upptag 
och inlagring av kol, Pollinering, Rekreation samt mental och fysisk hälsa, Spirituella upplevelser och 
platsanknytning. 
 
Erfarenheter 
Skogskyrkogården har ernått berömmelse både i ett nationellt och internationellt perspektiv, anlägg-
ningen har en rad inslag och miljöer som gör den till ett stort turistmål. Estetiska och kulturella upple-
velser bidrar till att ge positiva sinnesintryck för besökaren och platsen är i hög grad identitets- och 
karaktärsskapande. Platsen är en arena för kontemplation, reflektion och rekreation, både för närbo-
ende och för mer långväga besökare. 
 
Läs mer: 
Skogskyrkogårdens hemsida: http://skogskyrkogarden.stockholm.se/ 
Wikipedia: Skogskyrkogården. 
 
 
Exempel: Växjös arbete med dagvattenhantering 
 
Syfte och bakgrund  
Att återställa de eutrofierade stadsnära sjöarna i Växjö är något som kommunen under lång tid arbetat 
hårt med. Innan reningsverk byggdes för spillvatten belastades sjöarna av stora mängder närsalter, 
primärt fosfor, vilket ledde till en radikal försämring av vattenkvaliteten. Trots reningsverkens nästan 
totala avlastning av utsläpp såg man inte någon tillfriskning hos sjöarna. På 1970-talet togs därmed 
frågan på allvar och man påbörjade restaureringar som skulle förbättra sjöarnas vattenkvalitet. Mudd-
ring, tillförsel av näringsfattigare vatten och reduktion av föroreningarna från dagvattnen är åtgärder 
som utförts för att uppnå målet med badbara sjöar. Arbetet fortsätter alltjämt med ytterligare åtgärder 
för att förbättra vattenkvaliteten i dessa sjöar. 
 
När det gäller dagvattenhanteringen har Växjö, sedan början av 1990-talet, jobbat med att rena och 
fördröja dagvatten på olika vis. Målsättningen med arbetet har således varit att i första hand förbättra 
tillståndet i de olika sjöarna. Därtill är målet med de olika projekt som genomförs kring dagvattenhan-
tering också att komma till rätta med översvämningsproblematiken som kommunen länge har brottats 
med.  
 
Beskrivning av strategier 
Det finns många olika strategier vad gäller hanteringen av dagvatten. Växjö jobbar mycket med den 
goda gestaltningen och den estetiska utformningen när det kommer till dagvattenlösningar. Att exem-
pelvis väva in dagvattendammar i gröna parker är därför viktigt, då kommunen ser dagvattenhante-
ringen som ett tillskott i stadsplaneringen och utemiljön. Träd har, såväl som dagvattendammar, en 
viktig roll i den centrala dagvattenhanteringen. Trädens kronor tar hand om viss nederbörd direkt, 
medan trädens rötter kan ta hand om dagvatten från gatan. Träd är visuellt vackra och utgör betydelse-

http://skogskyrkogarden.stockholm.se/
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fulla gröna strukturer inne i staden. De olika gröna strategierna kring dagvatten medverkar i sin tur till 
urbana ekosystemtjänster, vilket ytterligare talar för vikten av en satsning på just dagvattenhantering.  
 
Sett till det stora hela så finns det två olika huvudsyften med att ta hand om dagvatten. Dels är det 
rening av dagvatten, dels är det fördröjning av det ytavrinnande vattnet.    
 
Rening av dagvatten 
Genom så kallade sedimenteringsdammar kan rening av dagvatten ske. Lagunerna vid Växjösjön är 
exempel på sedimentationsdammar. Via ledningar och kanaler förs dagvattnet till lagunerna där vatt-
net fördröjs så att hastigheten sjunker vilket medför att partiklarna kan sedimentera till botten, innan 
vattnet leds vidare till Växjösjön.  
 
Ett liknande exempel, där sedimenteringsdammar finns till för rening, är Bäckaslövs våtmark. Våt-
marksängarna och sedimenteringsdammarna är anlagda, i likhet med lagunerna, för att på ett naturligt 
sätt rena dagvatten. Bäckaslöv tar hand om Västra Industriområdets 190 hektar industrimark och 130 
hektar bostadsmark. Dagvattnet leds till två dammar varvid partiklar i vattnet kan sedimentera. Bäck-
aslövs våtmark färdigställdes 1994. I våtmarken sker en total reduktion av partikelbundna föroreningar 
på ungefär 80-90 procent samtidigt som kvävereduktionen ligger runt 50 procent. Dessa siffror är ny-
ligen framtagna och visar på en förbättring jämfört med mätningar som gjordes år 1997, enligt Växjö 
kommun.  
 
Fördröjning av dagvatten 
Utöver rening av dagvatten bygger kommunen så kallade utjämningsmagasin, vars syfte är att fördröja 
dagvattnet. Det finns olika typer av utjämningsmagasin, såväl öppna lösningar ovan mark, som maga-
sin av olika typer belägna under mark.  
 
Ända sedan 1990-talet har kommunen jobbat med att anlägga utjämningsmagasin. Dessa smälter ofta 
in i stadsmiljön och utnyttjas endast som fördröjningsmagasin vid höga dagvattenflöden, vilket gör att 
ytan väldigt sällan är vattenfylld. Ett exempel på ett sådant magasin är en nyetablerad yta för bollspel i 
stadsdelen Teleborg. Vid höga flöden i dagvattensystemet tvingas vattnet upp på planen för att sedan 
sjunka tillbaka när ledningssystemet återigen har plats för mer vatten. Kostnaden för detta magasin 
uppgick vid anläggandet till cirka 1,2 miljoner kronor. 
 
Ett specialfall på ett öppet utjämningsmagasin är Linnékanalen, belägen på Linnégatan i centrala 
Växjö. I slutet av 1990-talet planerade man för ombyggnation av den hårt trafikerade gatan. Hastighet-
en sänktes och vägbanorna smalnades av till följd av att en kanal grävdes i mittenpartiet. Detta gjordes 
på grund av att gatan ligger lågt i förhållande till omgivande bebyggelse, vilket hade orsakat över-
svämningar vid häftiga regn. Linnékanalen är, till skillnad från Teleborgs bollspelsplan, alltid delvis 
vattenfylld och finns till för att avlasta ledningarna genom att fördröja vatten. Dessutom ger kanalen 
ett lugnt och jämnt flöde av vatten där den mynnar ut i Växjösjön.  
 
Projektet med Linnékanalen har uppmärksammats för att vara ett gott exempel på hur man kan kombi-
nera trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder med en medveten och tilltalande estetisk gestaltning i stadsmil-
jön. Dock säger driftserfarenheterna från Linnékanalen att den har varit aningen svår att sköta, bland 
annat eftersom de gräsbevuxna slänterna från vägbanorna ner till normalvattenytan byggts för branta. 
Hela avrinningsområdet omfattas totalt av mer än 300 hektar stadsbebyggelse och kanalen har en förd-
röjningsvolym på cirka 3000 m3.   
 
Utjämningsmagasin behöver inte existera ovan mark utan de kan även anläggas under mark. Detta 
sker ofta på lågt belägna platser under exempelvis hårdgjorda ytor. Ett betongmagasin vid Lärkgatan 
har till uppgift att avlasta dagvattenledningarna i centrala Växjö. Vid höga flöden fylls magasinen för 
att sedan automatiskt tömmas när plats återigen finns i ledningarna. Detta betongmagasin med en förd-
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röjningsvolym på nästan 1000 m3, belägen under en parkeringsyta, kostade vid anläggandet cirka 2,3 
miljoner kronor.  
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten  
Växjö jobbar även med LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. Till skillnad från att vatten leds 
via ledningar till reningsdammar och fördröjningsmagasin, tas dagvatten omhand direkt på plats vid 
LOD. Eftersom det vid LOD både sker en liten rening samt en fördröjning av vattnet blir detta en 
blandning av de båda funktionerna. 
 
Växjö jobbar med lokalt omhändertagande av dagvatten på olika vis. Inne i stadskärnan och i bostads-
områden kan man skåda så kallade infiltrationsstråk på hårdgjorda ytor. Infiltrationsstråken byggs ofta 
längs gator och har till uppgift att samla upp dagvatten från vägbanorna. Genom att gatan har en viss 
lutning kan vattnet som faller på vägbanan rinna till infiltrationsstråken. Stråken är uppbyggda i flera 
lager av krossat berg och fungerar därmed likt magasin som kan fyllas när det regnar mycket. Översta 
lagret av infiltrationsstråken består ofta av betongplattor för att få en hållbar yta som tål att köras på. 
För att skapa ett utrymme som dagvattnet kan infiltreras genom placeras plattorna med mellanrum så 
att breda fogar bildas. Fogarna fylls sedan med dränerande material eller gräs. Ett dilemma som upp-
stått är att fogar lätt blir igensatta, men hela tiden görs nya studier på förbättringar gällande konstrukt-
ion och material mellan betongplattorna.  
 
Genom att använda partier utmed gator som planteringsytor, släpps det gröna in i det offentliga rum-
met. Olika konstruktioner av växtbäddar är inte bara en dagvattenstrategi utan bildar också en vacker 
gatumiljö. Eftersom Växjö har en historik med flera omfattande bränder, där den senaste inträffade 
1843, tvingades staden komma på metoder för att undvika framtida eldsvådor. Därmed upprättades en 
ny stadsplan där grönområden skulle byggas in mellan husen. Denna stadsplan mynnade ut i att de 
alléprydda gatorna Södra och Västra Esplanaden anlades på 1870-talet. De breda alléerna av lindar 
skulle förbättra brandsäkerheten.  
 
Under senare år har dock flera av träden i alléerna visat minskad vitalitet, vilket kommunen beslutade 
sig för att åtgärda. 2010 initierades ett program för restaurering av växtbäddar och vitalisering för att 
förlänga trädens livstid, bland annat genom vakuumsugning i trädbäddarna. Vid denna metod avlägs-
nas material i de gamla växtbäddarna så att nya växtbäddar kan anläggas med både en bättre uppbygg-
nad och ett bättre material. Uppbyggnaden medför att dagvatten kan ledas ner i växtbäddarna och ut-
nyttjas av träden, det blir ytterligare en användbar metod för att fördröja och magasinera dagvatten. 
Kommunen kommer under en tioårsperiod successivt att förbättra växtbäddarna enligt denna metod.  
 
Dagvattentaxan som morot 
I Växjö kommun uppmuntras fastighetsägare till lokal hantering av dagvattnet genom att de därmed 
kan få en reduktion av dagvattentaxan. Genom att arbeta aktivt med dagvattentaxan vill kommunen få 
fler att anlägga lokala lösningar inne på fastigheterna vilket kommer ge en mindre belastning på dag-
vattenledningsnätet samtidigt som den hårdgjorda ytan förhoppningsvis minskas inne på fastighets-
mark. 
 
Erfarenheter och framtida utmaningar  
Växjö har under lång tid legat i framkant i utvecklingen av dagvattenhanteringen, det finns en vision 
inom kommunen att skapa nytänkande och satsa på ”gröna” dagvattenlösningar som pryder landskap-
et. Med en tidig och tydlig struktur på dagvattenlösningar har Växjö varit en föregångare främst vad 
gäller de öppna, naturlika utjämningsmagasinen.  
 
Växjös olika strategier kring dagvattenhanteringen lyfts ofta fram som ett gott exempel i nationella 
hållbarhetsperspektiv. Erfarenheter sprids till andra tätorter genom att kommunen regelbundet får in-
bjudningar att medverka vid kurser och konferenser. När Växjö kommun tilldelades Sveriges Arkitek-
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ters planpris 2002 framhölls Linnékanalen som exempel på hur kommunen använder sig av dagvatten-
anläggningar för att berika stadsmiljön.  
 
Men även om kommunen har en tydlig vision kring dagvattenfrågorna finns det många aspekter att ta 
hänsyn till. Utmaningarna är många såväl idag som i framtiden. I allt planerings- och projekteringsar-
bete måste det finnas en medvetenhet om att ”gröna” dagvattenlösningar kräver utrymme och att drif-
ten tar mer tid i anspråk jämfört med konventionella ledningssystem. Medel måste anslås till anlägg-
ningarnas drift och skötsel. Skötsel av gröna ytor i trafikerad miljö måste anpassas till de arbetsmiljö-
krav som kommunen följer, vilket medför att skötselaspekter och placering av dagvattenlösningar 
tidigt måste granskas.  
 
Inte sällan uppstår konflikter i samband med planeringen av nya bostads- eller industriområden. I pro-
jekteringsstadiet vill exploatörer få plats med så mycket som möjligt, vilket gör det svårt för kommu-
nen att bevara eller iordningställa tillräckligt stora grönytor för att exempelvis anlägga utjämningsma-
gasin. I stadens centrala delar finns det intressen som hävdar att ett förtätningsbehov är mer åtråvärt än 
grönytor och därmed kapas allt fler gröna partier som, från kommunens sida, är önskvärda utrymmen 
för dagvattenlösningar. 
 
Även när det kommer till stadsträden uppstår konflikter. Privatpersoner och företag menar att träd på 
kommunal mark har fått växa sig alltför stora och orsakar problem genom exempelvis skuggning av 
solceller, ett relativt nytt dilemma kopplat till diskussioner kring hållbarhet. I förtätningsdiskussioner 
kan intressenter hävda att det finns för många stora stadsträd som tar värdefull mark i anspråk. Ef-
tersom även centrala delar av Växjö har nära till stora skogar tenderar stadsträd inte att värderas lika 
högt som i andra, mer åkermarksomgärdade, städer. Många stadsträd tas bort eftersom det är svårt att 
ge skydd åt dem i detaljplanen, träds bevarandeskydd gäller endast trädstammar och inte trädkronor.  
 
Utöver konflikter kring utrymme och exploatering har Växjö också en framtida utmaning i klimatför-
ändringen. Det förväntas att staden drabbas av allt fler och mer intensiva regn vilket kan medföra risk-
fyllda översvämningar och större problem än idag när det gäller att skydda de kringliggande sjöarna 
från föroreningar. Rätt dimensionering av nya dagvattenanläggningar, och ständig översyn och under-
håll av äldre anläggningar, har därför högsta prioritet.  
 
Positiva effekter av dagvattenhantering 
Även om många anser att de ”gröna” dagvattenlösningarna tar för mycket plats så bidrar de med 
mycket positivt då de exempelvis förhindrar översvämningar, renar vatten och förhindrar föroreningar 
i sjöar. Strategierna kring dagvattenhanteringen och stadsträdens vård och skötsel bidrar till de urbana 
ekosystemtjänsterna. En mångfald av ekosystemtjänster ökar vårt välbefinnande och påverkar livskva-
liteten i positiv riktning.  
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Biologisk mångfald 

• Flera av de platser som utgör viktiga delar i stadens dagvattenstrategi erbjuder goda möjlig-
heter för ett rikt växt- och djurliv att utvecklas, till exempel sedimenteringsdammar och våt-
marker. 

Mildra extrema väderhändelser 
• Flera av de dagvattenlösningar Växjö arbetar med ger möjligheter till fördröjning och magasi-

nering vid intensiva regn.  
Vattenrening 

• Grunden för och det huvudsakliga syftet med Växjös arbete med öppna dagvattenlösningar har 
varit och är att åtgärda de eutrofierade och förorenade stadsnära sjöarna.  

Estetik och sinnliga upplevelser  
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• Flera av de öppna dagvattenlösningarna ger estetiska upplevelser i stadsbilden. Åtgärder som 
utförts har lett till att bland annat den stadsnära Växjösjön nu åter är badbar.  

 
Dessutom följande: Habitat, Lokalklimat och luftkvalitet, Upptag och inlagring av kol, Pollinering, 
Rekreation samt mental och fysisk hälsa, Sociala interaktioner, Naturpedagogik, Spirituella upplevel-
ser och platsanknytning. 
 
Läs mer: 
http://www.vaxjo.se/dagvatten 
Dagvattenlösningar i Växjö, fördjupning, Klimatanpassningsportalen: 
http://www.klimatanpassning.se/atgarda/2.3113/dagvattenlosningar-i-vaxjo-fordjupning-1.75382 
  

http://www.vaxjo.se/dagvatten
http://www.klimatanpassning.se/atgarda/2.3113/dagvattenlosningar-i-vaxjo-fordjupning-1.75382
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Forskaren kommenterar: 
 
Projektering av grönstruktur för ekosystemtjänster 
 – Ann-Mari Fransson 
 
Vad är det viktigaste att tänka på? 
En bra vägledning bör vara att prioritera enligt; skapa, skydda, stärka och skippa. Det viktigaste att 
tänka på är att man vid en projektering har möjligheten att skapa nya ekosystemtjänster via en palett 
av så kallade nature based solutions. Nature based solutions är ett begrepp som används i EU:s forsk-
ningsprogram och har därför blivit viktigt att förhålla sig till. Begreppet ekosystemtjänster fokuserar 
på funktioner och värden. Begreppet nature based solutions är mer lösningsorienterat och fokuserar på 
hur dessa funktioner och värden kan bidra till lösningar och innovationer. Detta ger möjligheter att 
anpassa de ekosystemtjänster man skapar efter de behov som finns på platsen och de önskemål om 
inriktning som kan tänkas finnas. Det är viktigt att dessa mål utformas med platsens fysiska och biolo-
giska möjligheter och begränsningar i åtanke. Skötseln av området bör vägas in här som en del i målet, 
ska det skötas extensivt eller inte? 
 
Vad är det svåraste i det här arbetet? 
Att få en kontinuitet i projekteringen så inte funktionen i systemet tappas bort är en av de svårigheter 
som man ofta stöter på vid projekteringen av en konstruktion för att skapa eller stärka ekosystemtjäns-
ter.  Det är viktigt att målbilden blir synlig och förståelig genom hela projektet. Vad som ska priorite-
ras och syftet med konstruktionen måste förmedlas ända ut till genomförarna. Det är viktigt att ta sig 
tid att prata med utförare och göra det klart att de man pratat med inte bör bytas ut.  
 
Att kunskapen delas mellan de olika deltagarna i projektet är viktigt och svårt, allt från experter till 
utförare ska veta målet med projektet. Prestige och misstänksamhet hindrar utbytet av planer och kun-
skap vilket gör att projekten ibland inte utförs som de var tänkta från början. 
 
Vad är det mest belönande (”lågt hängande frukter”)? 
Regenerering genom att stödja de ekosystemtjänster som redan finns, dvs anpassa skötsel och kon-
struktion för att gynna vissa egenskaper och vegetationen som stödjer detta är det som ger mest eko-
systemtjänster för minst insats. Som t.ex. bygga öppet vatten där det redan är fuktigt eller sköta artrika 
områden på ett extensivt sätt och t.ex. avstå från att gödsla dessa områden. Att öka antalet träd och 
sittplatser i skuggan på en plats där mycket social aktivitet redan pågår är också ett effektivt sätt att 
stärka redan befintliga ekosystemtjänster. 
 
Biologiskt är extensivt skötta och relativt ostörda områden bra ur många perspektiv. Det kan bli en 
varierad vegetation som kan stödja många olika sorters organismer även de som är något mer stör-
ningskänsliga, möjligheten till spridning av organismer till andra mer konstruerade system möjliggörs, 
infiltrationen och markens vattenhållande förmåga ökar p g a att den organiska halten i jorden stiger 
vilket sänker den lokala temperaturen och rötternas omsättning ökar jordens porositet. Extensivt skötta 
områden ger snabbt mycket ekosystemtjänster och skapar till exempel boplatser åt organismer. 
 
Vid nykonstruktion att anpassa vegetationen till förhållandena på platsen, det ger en mer lättskött och 
mer resilient vegetation. Vissa lösningar är mer krävande att skapa på vissa platser andra är lättare och 
vissa ekosystemtjänster är mycket svåra att skapa. De förutsättningar som finns måste utredas tydligt 
och de värden som finns ska dokumenteras. De faktorer som styr de ekosystem och lokalmiljön som 
finns på platsen är viktigt att ta reda på. En lösning som är anpassad till omgivningens förutsättningar 
har större möjligheter att lyckas än en som kräver att omgivningens förutsättningar ändras. Detta inne-
fattar platsens lokalklimat som vattentillgången, värmebelastningen, vindriktningar och styrka, ljusin-
strålning. Jordens beskaffenhet, organismers spridningsmöjligheter och konkurrens med andra organ-
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ismer är andra faktorer som kommer att påverka framgången i projektet. Ett tips är att arbeta med och 
investera i substratet eftersom det utgör grunden för vegetationens prestation och tillväxt. 
 
Det är här viktigt att jämföra målbilden med vad som är fysiskt möjligt. Om det finns mycket stora 
skillnader mellan förutsättningarna som behövs för att skapa målet och de förutsättningar som finns 
bör man överväga att modifiera målet.  
 
 
Forskaren kommenterar: 
 
Gröna lösningar som produkt – hur kan man skapa och bibehålla leve-
rans av urbana ekosystemtjänster 
 – Tobias Emilsson 
 
Det finns i nuläget goda kunskaper om hur man anlägger, utvecklar, underhåller och sköter mång-
funktionella vegetationsytor med hög potential för leverans av ekosystemtjänster. Utvecklingen av nya 
system för hantering av dagvatten i trädbäddar, för intressantare gröna väggar och gröna tak med höga 
biologiska värden har gått snabbt under de senaste 10–15 åren. Från att ha varit ensartade prefabrice-
rade system med liten variation så har man nu en diversifierad marknad med olika företag som kan 
leverera flera olika typer av produkter. Flera av produkterna är fortfarande nya och det är svårt att veta 
hur de kommer att förändras över tid. Att de kommer att förändras är dock säkert oavsett om de sköts 
om eller inte. Planterade träd kommer att växa till, biomassan kommer att öka i regnbäddarna och 
artsammansättningen kommer att förändras på de gröna taken. Denna förändring kommer i en del fall 
ha en positiv inverkan på ekosystemtjänsterna som levereras, eftersom ytorna inte kan anses vara fullt 
funktionella precis efter anläggning, men det finns också fall då värdet av tjänsterna kommer att 
minska över tid på grund av successionsprocesser där vissa arter dör bort och ersätts av lokala vanliga 
ogräs eller ruderata arter.  
 
Vad är det viktigaste att tänka på? 
Det är viktigt att man får med de övergripande tankarna från planeringen av en stadsdel eller kvarter 
till projekteringen av själva byggnaden. Vegetation ses ofta som något allomfattande gott som levere-
rar en rad ekosystemtjänster men det är snarare så att olika vegetationssystem levererar olika mycket 
av de olika tjänsterna. Även inom ett smalt segment av vegetation som t.ex. gröna tak kan man ha 
system som kan bidra med höga biologiska värden och fungerar som utmärkta habitat eller system 
som primärt levererar dagvattenreducering och estetiska värden. Allt grönt är inte likvärdigt.  
 
Vad är det svåraste i det här arbetet? 
Det svåraste är att verkligen veta vad de olika system levererar och hur de gör det i det sammanhang 
som de befinner sig. Det är möjligt att sätta upp mål för vilka tjänster som man vill uppnå i en stadsdel 
eller projekt men betydligt svårare att veta vad man egentligen uppnår eller om man kommer hela 
vägen fram till det man hade tänkt. På ett sätt blir det klart bättre att inkludera mer vegetation än 
mindre men exakt vad man får ut är svårare att veta.  
 
Vad är det mest belönande (”lågt hängande frukter”)? 
Det finns många system som är enkla att installera och som har bevisad funktion för någon ekosystem-
tjänst. Produktifieringen av vegetationsysten har gått ganska långt. Detta underlättar projektering och 
installation men kan göra det svårare med platsspecifika krav. Markbaserade system tenderar att vara 
enklare att installera och sköta men går inte ihop med en önskan om att bygga så tätt som möjligt. 
Tunna sedumtak är ett enkelt sätt att få in vegetationsytor som påverkar urbana klimat, dagvattenav-
rinning och ett par andra ekosystemtjänster. Genom att bara investera i ett par centimeter ytterligare 
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substrat så kan man mångdubbla möjligheterna för biologisk mångfald samtidigt som man får ytterli-
gare klimat- och dagvatteneffekt. Ytterligare investeringar ökar möjligheterna för rekreativa ytor. 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER  
I FÖRVALTNINGSARBETET 
 
Tyvärr kan vi konstatera att hur vi arbetar med ekosystemtjänsterna vid förvaltningen av de urbana 
utemiljöerna har blivit eftersatt. Många projekt har haft som målsättning att arbeta brett med eko-
systemtjänsterna över alla stadsbyggnadsprocesser, men inte lyckats nå fram till förvaltningsfrågorna. 
Ändå vet vi, som tidigare nämnts, att av de 22 miljarder kronor som vi i Sverige årligen spenderar på 
våra utemiljöer, går 17 miljarder till förvaltningsskedet, och de största arealerna i våra städer är de 
befintliga, inte nybyggena. Många av städernas tekniska system står dessutom inför behov av förny-
else och upprustning. Det krävs därför metoder för att uppskatta vilka tekniska system som på ett håll-
bart sätt kan ersättas eller kompletteras med ekosystem och ekosystemtjänster. 
 
Det är också viktigt att komma ihåg att ekosystemtjänster inte bryr sig om förvaltningsgränser. För att 
verkligen få ut så mycket som möjligt av utemiljön måste vi ha med oss helhetssynen och kunna sam-
arbeta över fastighetsgränser och kommunala förvaltningars ansvarsområden. En viktig del i argumen-
tationen för ekosystemtjänster är att utreda vad olika typer av ekosystemtjänstbaserad förvaltning kos-
tar, då det i många fall kan bli mer lågintensivt och billigare än traditionell förvaltning. För många av 
de kulturella ekosystemtjänsterna, som ofta har att göra med trivsel, hälsa, rekreation, attraktivitet, är 
det väldigt viktigt hur skötseln av dessa platser bedrivs. Det viktigt att upprätthålla estetiska värden 
och att kommunicera varför man genomför dessa förändringar. Vi kan dessutom konstatera att växter 
som inte mår bra, inte heller förmår att leverera ekosystemtjänster i den utsträckning vi skulle önska. 
Eftersom en ekosystemtjänstbaserad förvaltning har flera positiva effekter kan investerade resurser i 
en förvaltning ge nyttor och minskade kostnader i en annan. Dessa effekter måste synliggöras så att 
inte en budgets besparing är en annan budgets utgift. 
 
Ekosystemtjänsterna kan också vara ett sätt att förmedla en plats narrativ, platsens storytelling, och på 
så sätt bidra till att engagera medborgarna. Det kan vara ett sätt att förmedla varför en plats är viktig 
och spännande och det kan bidra till ett pedagogiskt arbete om utemiljön och naturen i stort. Det kan 
också vara en väg för att få igång brukarsamverkan gällande platsens förvaltning. 
 
Det finns alltså många anledningar att fundera över hur ekosystemtjänsterna passar in i förvaltningsar-
betet. Man kan ta sig an dessa resonemang från två olika håll. Dels kan man resonera över hur man 
använder ekosystemtjänsterna för att effektivare förvalta en plats. Dels kan man resonera kring hur 
man genom att förvalta platsen rätt, kan maximera de önskade ekosystemtjänsterna som platsen leve-
rerar. Alltså förvalta för ekosystemtjänster eller använda ekosystemtjänster för att förvalta effektivt. 
 
I texten nedan resonerar vi om vad man bör fundera över gällande ekosystemtjänsterna i förvaltnings-
arbetet, utifrån ett antal olika typer av platser baserat på skala/användning. Vi resonerar om vilka typer 
av ekosystemtjänster man kan förvänta sig vid respektive typ av plats, och hur man i förvaltningsar-
betet kan stärka dessa ekosystemtjänster. 
 
De platser vi tar upp här är: 
 

• Grönska på eller intill byggnad, grönska i gaturummet  
• Bostadsgårdar, parktorg och fickparker 
• Skolgårdar 
• Kyrkogårdar 
• Större parker 
• Naturlika planteringar, stadsrand och samspel med omgivande landsbygd 
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Grönska på eller intill byggnad, grönska i gaturummet  
 
Det är ont om plats i våra moderna städer, speciellt i markplan. Detta innebär att man måste försöka få 
in vegetation nära eller på byggnader, men det skapar i sin tur nya tekniska problem. Gaturummen är 
till exempel fyllda av allehanda infrastruktur som motarbetar villkoren för vegetationen, och vice 
versa. Det krävs ofta kostsamma lösningar under jord, till exempel skelettjordar, för att träden inte 
bara ska stå och långsamt tyna bort. Vegetation på byggnader innebär olika former av gröna tak, gröna 
fasader eller balkonger. På tak är man beroende av byggnadens konstruktion för att hantera större 
jordvolymer och det krävs mer eller mindre tekniskt avancerade system för att skapa långsiktigt håll-
bara lösningar för levande väggar, det vill säga gröna fasader annat än vin, murgröna, och andra kläng- 
och klätterväxter vars rötter finns i marken. 
 
Förutom en mer avancerad anläggning kan skötseln av vegetation på väggar bli mer kostsam. Det kan 
till exempel bero på att vatten, jord, gödsel med mera ska transporteras upp samtidigt som beskärning 
och andra skötselåtgärder för fasadgrönska ofta måste ske med någon form av kran eller lift. Eftersom 
växtbäddar på bjälklag ofta inte får väga för mycket kan det innebära speciallösningar och grunda 
växtbäddar med litet vatteninnehåll. 
 
Å andra sidan representerar taken i städerna enorma ytor som ofta inte fyller någon annan funktion än 
just som tak. I en tid då det är allt svårare att hitta plats på marken måste dessa ytor tas med i resone-
mangen. Men desto viktigare att man använder dem på rätt sätt och fyller dem med funktioner och 
vegetation som trivs med dessa förutsättningar. 
 
Gröna tak, och till viss del gröna fasader, bidrar till att reducera total avrinnande mängd vatten vid 
skyfall. Det är många faktorer som spelar in, men volymen och substratets sammansättning är de vik-
tigaste. Gröna tak, fasader och balkonger bidrar också till den biologiska mångfalden. I vilken ut-
sträckning beror på utformning och växtval. En annan effekt av grönska på byggnader är att de kan 
bidra till att dämpa bullernivåerna. Hur stor effekt de har beror framför allt på djupet på växtbädden 
och växtkassetterna. Gröna tak och fasader bidrar också, som all grönska, i viss utsträckning till att 
binda luftföroreningar. De kan dessutom mildra effekten av Urban Heat Island-effekten genom att 
minska absorptionen av infallande solljus samt utstrålningen från byggnaderna samt genom det latenta 
värmeflöde som sker från blöta tak och väggar som reducerar temperaturerna.   
 
Vill man skapa rekreativa värden på tak och fasader måste man arbeta mycket med utformning, till-
gänglighet och vilka funktioner man vill erbjuda. På senare tid har det blivit allt vanligare med odling 
på taken. Ofta sker detta i pallkragar av olika storlekar, eller i växthus. Förutom matproduktion kan 
dessa takodlingar, beroende på hur öppna de är för allmänheten, också bidra med vissa sociala effek-
ter. En del odlingar har restaurang på taken, andra är öppna som fikaplats för företagen i huset under 
takodlingen. 
 
En annan producerande ekosystemtjänst som syns allt oftare på taken i städerna är bikupornas ho-
nungsproduktion. Men även om bina producerar honung, så brukar forskningen istället framhäva deras 
pollinerande arbete som den viktigaste ekosystemtjänsten.  
 
Planteringar i gatumiljö har ofta stora estetiska värden för gatubilden. De bidrar med identitet och 
platsanknytning och reglerar miljön och luftkvalitén genom att till exempel ta upp partiklar och andra 
luftföroreningar samt påverka temperatur, solinstrålning och luftfuktighet. Större volymer lövmassa 
bidrar till att dämpa buller. 
 
Beroende på utformningen kan de bidra till att hantera dagvatten. Hur stor effekten blir vid skyfall har 
framför allt att göra med volymen på växtbädden. Träd i städerna innebär också ökad biologisk mång-
fald. 
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Kunskapen om trädens betydelse i städerna har på senare år blivit mer känd, inte minst genom beräk-
ningar av det ekonomiska värdet av de tjänster som träden utför åt städerna. Detta har bland annat lett 
till att flera stora städer har dragit igång program för att plantera en miljon träd. Mest känt är New 
York, där borgmästare Michael Bloomberg år 2007 startade Million Trees NYC, med mål att staden 
skulle plantera en miljon träd till år 2017.  
 
Även gatuplanteringar med buskar och örter ger många ekosystemtjänster. Det kan vara bra att komma 
ihåg att flera av ekosystemtjänsterna, exempelvis gällande vattenhantering och buller, levererar mer ju 
större volymerna är på växtbäddarna. Värdet av andra ekosystemtjänster, exempelvis estetik, biologisk 
mångfald och rekreation, har att göra med innehållet, det vill säga utformning och växtval. 
 
 
Exempel: Gotham Greens takväxthus, New York, USA – växthusodling på byggnad i 
urban miljö 
 
Beskrivning 
Det privatägda företaget Gotham Greens driver kommersiell växthusodling på tak i urban miljö med 
anläggningar i New York och Chicago. I växthusen produceras färska bladgrönsaker året om för de 
lokala marknaderna. Företaget har totalt fyra anläggningar. Den första anläggningen etablerades 2011 i 
Greenpoint, Brooklyn, New York, och omfattar cirka 1 400 kvadratmeters växthusyta med en produkt-
ion av 45 ton grönsaker per år. Växthusen är byggda på taket till en äldre fabriksbyggnad, där det ur-
sprungligen fanns en träindustri och som senare också inhyst en bowlinghall. 2013 byggdes ett tak-
växthus i Gowanus, Brooklyn, integrerat med en supermarket, Whole Foods Market, en matvarukedja 
med en ekologisk och miljövänlig profil som bland annat innebär att de livsmedel som säljs ska inne-
hålla naturliga ingredienser i så stor utsträckning som möjligt samt att de inte förädlats mer än nöd-
vändigt. På en yta av cirka 1 900 kvadratmeter odlas årligen 90 ton bladgrönsaker, tomater och krydd-
växter. Företagets tredje anläggning i New York etablerades i Hollis, Queens, 2015 och har en yta på 
cirka 5 500 kvadratmeter. Här produceras årligen över 5 miljoner stånd av färska bladgrönsaker. Växt-
husen är placerade på taket till en äldre byggnad, där det tidigare fanns en leksaksfabrik. Slutligen 
anläggningen i Pullman, Chicago, etablerad 2015, och företagets största. Växthusen har en yta på cirka 
7 000 kvadratmeter och här produceras 10 miljoner stånd av färska bladgrönsaker och kryddväxter till 
återförsäljare och restauranger i hela Chicago-regionen. Anläggningen är byggd på taket till en fa-
briksbyggnad som tillhör ett företag specialiserat på tillverkning av miljövänliga rengöringsprodukter. 
 
Alla Gotham Greens takväxthus har avancerad klimatkontroll. Uteslutande ”grön” el används, det vill 
säga att elen har sitt ursprung i förnybara energikällor. På ett par av anläggningarna finns solceller för 
egen elproduktion. Regnvatten tas om hand i ett recirkulerande bevattningssystem. Hydroponisk od-
ling tillämpas, det vill säga växterna växer inte i jord utan i torv eller i ett inert odlingsmedium som till 
exempel leca-kulor eller stenull. De näringsämnen som förbrukas tillsätts i samband med bevattning-
en. Företaget tillämpar IPM, integrated pest management, där man kombinerar olika typer av åtgärder 
för att bekämpa svampsjukdomar och skadeinsekter. Biologisk bekämpning i form av nyttoinsekter är 
den primära metoden för att bekämpa skadeinsekter i odlingarna. I företagets fyra anläggningar arbetar 
totalt cirka 100 personer.  
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Mat 

• Gotham Greens takväxthus har fokus på matproduktion. Företagets produkter blir ett inslag i 
en lokal livsmedelsförsörjning som bland annat medför minskade transporter. Det finns ett 
miljötänkande i själva produktionen bland annat genom biologisk bekämpning mot skadein-
sekter och att regnvatten tas om hand för att utnyttjas vid bevattning. Produktionen skapar ar-
betstillfällen i miljöer som kan betecknas som mer eller mindre socialt utsatta.  
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Dessutom följande: Lokalklimat och luftkvalitet, Upptag och inlagring av kol, Mildra extrema väder-
händelser, Vattenrening, Biologisk bekämpning, Sociala interaktioner. 
 
Erfarenheter 
Att äta mera frukt och grönsaker är en av de starkaste bakgrundsfaktorerna förknippat med god hälsa. 
Gotham Greens affärsidé, att producera grönsaker på ett resursbevarande sätt för den mycket närlig-
gande lokala marknaden, innebär ett minskat transportarbete. Takväxthusen absorberar solljus och 
bidrar med ett isolerande skikt vilket medför att underliggande byggnader kan reducera sina energi-
kostnader, både i form av kylning på sommaren och uppvärmning på vintern. Genom att utnyttja regn-
vatten, eventuell restvärme och förnybara energikällor bidrar odlingarna till stadens kretsloppsanpass-
ning. Gotham Greens verksamhet är därför positiv i ett allmänt hållbarhetsperspektiv.  
 
Det finns inga uppgifter om att själva växthusodlingarna i sig är tillgängliga för besök eller utnyttjas i 
till exempel pedagogiska syften. Utvecklingen av urbana växthusodlingar kan dock få positiva sociala 
och ekonomiska konsekvenser genom att producera grödor med hög kvalitet och färskhet och genom 
att skapa nya branscher och arbetstillfällen i den lokala ekonomin, inte minst om anläggningen är pla-
cerad i socialt utsatta områden. Till exempel är företagets anläggning i Greenpoint, Brooklyn, hyres-
gäst hos The Greenpoint Manufacturing Design Center, en icke vinstdrivande industriell utvecklings-
organisation, som ägnar sig åt att stödja mindre företag för att vitalisera Brooklyns ännu återstående 
industriområden. Det kan handla om industriföretag med tillverkning men också om hantverkare och 
konstnärer. 
 
Det finns utmaningar i utvecklingen av takväxthus: takets bärighet är en nyckelfaktor och det krävs 
transportmöjligheter till och från taket. Det går inte att lita på regnvatten som ensam källa för vatten-
tillförsel, speciellt inte under sommaren med hög substrattemperatur och kraftig tillväxt hos grödorna. 
Det finns en oro hos många fastighetsägare att behöva hantera stora mängder vatten på ett tak. Det har 
också framförts åsikter kring problem med ljusförorening i staden från upplysta växthus under nätter-
na, det kan vara önskvärt att det skapas möjligheter för mörkläggning vilket kan innebära en stor kost-
nad. 
 
Läs mer 
http://gothamgreens.com/ 
Andersson. U. 2016. Takväxthus och stadsodling – nya odlingsformer under utveckling. Movium Di-
rekt nr 3/2016. 
 
 
Exempel: Brooklyn Grange Rooftop Farms i New York – grönska och odling på bygg-
nad i urban miljö 
 
Beskrivning 
Brooklyn Grange Rooftop Farms är ett företag som bedriver grönsaksodling på två olika tak i New 
York. Initiativtagare till takodlingarna var Anastasia Cole Plakias. Tillsammans med några andra ent-
reprenörsvänner och odlingsentusiaster startade hon 2010 ett företag som inriktar sig på lokalproduce-
rade grönsaker och att sprida kunskapen om hur växter odlas. Företaget driver även en biodling med 
cirka 40 bikupor utplacerade på olika platser i staden. 
 
Inledningsvis fick gruppen möjlighet att etablera odlingar på taket till en sju våningar hög äldre indu-
stribyggnad i Queens. Senare, 2012, har man också etablerat en takodling på ett tidigare militärt 
skeppsvarv i Brooklyn. En takodling enligt Brooklyn Grange´s koncept anlägger man inte på vilken 
byggnad som helst, byggnaden måste ha en stabil konstruktion som orkar bära de påfrestningar som en 
odling i denna omfattning medför.  
 

http://gothamgreens.com/
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Foto: Göran Nilsson. 
 
Brooklyn Grange´s båda takodlingar omfattar totalt drygt 10 000 kvadratmeter. För att företaget ska gå 
ihop ekonomiskt väljer man mycket noga vilka grödor som ska odlas. Växter är olika lätta att odla och 
kräver olika mycket arbetsinsats. På taken odlas över 100 olika växtarter och sorter, bland annat flera 
olika paprikor, tomater, mangold, rädisor och örter. Totalt produceras cirka 25 ton trädgårdsprodukter 
per år. Flera av råvarorna är nischade för speciella restauranger, barer, prenumeranter av grönsakslådor 
och till grönsaksmarknader. Odlingarna bevattnas framför allt genom droppslangar längs växtbäddar-
na.  I trädgårdsarbetet går inget till spillo, allt organiskt material komposteras. 
 
Taken används även för olika typer av aktiviteter. Inkomstbringande evenemang kan vara allt från 
yogaklasser, privata fester och bröllop till stora middagar längs långbord mitt bland odlingarna uppe 
på taken. Andra samarbeten, som har ett utbildningssyfte, är att ta emot skolklasser, arrangera familje-
dagar och den årliga honungsfestivalveckan. Ett önskemål är att kunna ha husdjur, till exempel getter, 
uppe på taken, men New Yorks lagstiftning tillåter inte detta. Företaget bedriver även konsultverk-
samhet när det gäller etablering av gröna tak. Totalt är cirka 15 personer engagerade i de olika verk-
samheterna inom företaget. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Pollinering  

• Företaget bidrar till pollinering av stadens grönska genom de bikupor som utplacerats på olika 
platser.  

Sociala interaktioner  
• Själva odlingen i sig skapar en social gemenskap bland annat genom att kunder kan prenume-

rera på grönsakslådor som hämtas på plats, därmed erhålls en direkt relation till de ansvariga 
för produktionen. Men ännu mera viktiga för att skapa sociala interaktioner är de olika aktivi-
teter som företaget anordnar på taken. 

Mat 
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• Grönsakerna som odlas på Brooklyn Grange Rooftop Farms ger ett bidrag till den lokala livs-
medelsförsörjningen och medför ett minskat behov av transporter. 

 
Dessutom följande: Habitat, Biologisk mångfald, Lokalklimat och luftkvalitet, Bullerreglering, Upptag 
och inlagring av kol, Mildra extrema väderhändelser, Rekreation samt mental och fysisk hälsa, Natur-
pedagogik, Turism, Estetik och sinnliga upplevelser, Spirituella upplevelser och platsanknytning. 
 
Erfarenheter 
New York förtätas ständigt och klimatförändringar kan medföra perioder av extrem nederbörd med 
risk för översvämningar. Takodlingarna bidrar till att minska trycket på dagvattensystemet i staden 
genom att växtligheten tillvaratar och fördröjer regnvatten. 
  
Brooklyn Grange har återkommande problem med starka vindar som påverkar odlingsjorden i form av 
uttorkning och erodering samt grödornas tillväxt och produktion. Det är inte ovanligt att växter bryts 
av eller helt blåser omkull. Vädret påverkar företagets ekonomi genom hur stor storleken på skörden 
kan bli under en växtsäsong.  
 
Brooklyn Grange arbetar utifrån 4 p:n, ledorden är: people (människan), planet (jorden), profit (vins-
ten) och partnership (partnerskap). Med dessa begrepp i samverkan ser företaget att takodlingarna, på 
affärsmässiga grunder, kan få fortsätta att finnas till och förmedla sina budskap till boende och besö-
kare i staden New York.  
 
Läs mer 
http://www.brooklyngrangefarm.com/ 
The Green Big Apple! Studieresa till New York 3-7 oktober 2015. Deltagarnas reseberättelse och 
intryck av ett urval av studiebesöken. Movium. 
 
 
Bostadsgårdar, parktorg och fickparker 
 
Dessa miljöer karakteriseras av att det ofta rör sig om ganska små ytor, men av stor betydelse för dem 
som bor och vistas i dess närhet. För företag kan det handla om små gröna områden som välkomnar 
gäster och kunder och samtidigt bidrar till att medarbetare är friskare och mer välmående. Det kan 
innebära sociala platser för lunch- och fikapauser. Forskningen visar att om man går genom gröna 
miljöer på väg till och från jobbet, eller varför inte på lunchpausen, så blir man sjuk mer sällan och blir 
man sjuk så återhämtar man sig snabbare. Inom vården har utemiljöns betydelse för hälsan uppmärk-
sammats och många sjukhus och rehabiliteringsanläggningar använder sig idag av utemiljön som en 
del av vården. 
 
För boende handlar det om utsikten från fönstret och vad man möts av när man går ut. En välskött 
utemiljö ökar känslan av trygghet och identifiering med platsen. Dessutom ökar värdet på fastigheten 
och bidrar till att man bor kvar längre. Detta kan förstärkas ytterligare av möjligheter att odla på går-
den, för dem som är intresserade av det. 
 
För stadsrummet handlar det ofta om små pärlor i den täta stadsväven. Det kan vara gröna rum där vi 
kan stanna upp, mötas, vila, reflektera. Platser som ger identitet till ett kvarter eller en stadsdel. 
 
Alla dessa platser handlar om olika typer av vardagsmiljöer, som vi möter ofta och som spelar stor roll 
för oss. För att göra dessa platser riktigt attraktiva spelar lokalklimatet stor roll, till exempel att det går 
att hitta lä och sittplatser i solen eller solskydd på heta sommardagar. Alla dessa miljöer ställer dessu-
tom höga krav på förvaltningsarbetet. För att maximera dessa effekter som har att göra med välmå-

http://www.brooklyngrangefarm.com/
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ende, attraktivitet och rekreation, så är det viktigt att det är platser där vi känner oss trygga, mår bra 
och trivs. 
 
Förutom dessa kulturella värden kan den här typen av miljöer, om de konstrueras rätt, också bidra till 
att hantera dagvatten och skyfallsproblematiken, som i exemplen tidigare i denna skrift med regnbäd-
dar i Munka Ljungby, Sankt Annæ Plads i Köpenhamn och bostadsområdet Augustenborg i Malmö. 
 
I Chicago har man arbetat med strategisk plantering av träd på sydsidan av ålderdomshem och sjuk-
vårdsinrättningar, för att försäkra sig om att de skuggas vid värmeböljor. Den här typen av miljöer 
bidrar också med andra reglerande ekosystemtjänster som att reglera luftkvalitén, minska buller och så 
vidare. Dessa små gröna miljöer bidrar dessutom till de stödjande ekosystemtjänsterna genom att 
stödja den biologiska mångfalden och bidra med habitat för olika arter.  
 
Tyvärr utsätts en del av dessa små men viktiga gröna platser av alltför hårt användartryck, på grund av 
förtätningsåtgärder. Det blir helt enkelt för många människor per kvadratmeter grönyta. När vi löser 
detta problem genom att ersätta naturliga material med plastgräs och gummibetong, förlorar vi eko-
systemtjänsterna. Naturligtvis blir det ännu värre när dessa material dessutom ställer krav på att vi tar 
bort träd och annan vegetation i närheten, för att inte förstöra materialet eller för att underlätta sköt-
seln. 
 
I planeringsavsnittet skrev vi om att identifiera gränsen för när vi planerar för framtida områden med 
så låg kvalitet på livsmiljöerna att ingen vill bo och vistas där. När vi skapar parker och bostadsgårdar 
med den här typen av material för att klara användartrycket, så bör vi fundera över om vi inte är farligt 
nära den gränsen. 
 
 
Exempel: Bostadsgård – Fastigheten Ugglan 14 på Södra Esplanaden, Lund 
 
Beskrivning 
Huset, som har elva bostadsrättslägenheter, byggdes 1929. Det är en fyravånings tegelbyggnad i 20-
tals klassicism med en lummig och spännande gård. Till Ugglan 14 och dess grannfastigheter hör 
stora, regelbundet anlagda trädgårdar med lindbersåer, odlingslotter som inhägnas av låga avenboks-
häckar, en mängd fruktträd samt i något fall ett vårdträd mitt på gården. Väl avgränsade små träd-
gårdslotter ligger intill varandra längs tomtgränserna; en trädgård till varje lägenhet. I mitten av gården 
finns en långsträckt öppen gräsyta som ger umgänges- och lekmöjligheter. Fastigheten är en bostads-
rättsförening där de boende har gemensamt ansvar att sköta gården. Trädgårdslotterna är lägenhetsin-
nehavarnas enskilda ansvar att sköta. 
 
Marken i kvarteret användes för ”stadsodlingar” tills husen byggdes på 1920-talet. In på 1980-talet 
fanns det ett trädgårdsmästeri i mitten av det stora kvarteret Ugglan.  
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Biologisk mångfald 

• Att alla lägenhetsinnehavare har möjlighet att plantera vad de vill i sin trädgårdslott ger möj-
lighet för stor biologisk mångfald. Bostadsgårdens storlek och ålder har gjort att en mycket 
stor artrikedom finns.  

Rekreation samt mental och fysisk hälsa 
• Denna bostadsgård som både har plats för utrymmeskrävande aktiviteter och en mer privat del 

i form av trädgårdslotter ger väldigt goda möjligheter för rekreation. Många människor upple-
ver det avkopplande och stimulerande att kunna odla och att få ”påta” i jorden. 

Sociala interaktioner  
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• Grannar och grannkontakter är viktiga för trivsel och social hälsa. Bostadsgården och grann-
skapet är de viktigaste mötesplatserna för både spontana och avsiktliga aktiviteter, och ska 
vara ett socialt rum som behärskas av de boende. Bostadsgården har olika roller och bör vara 
anpassad för olika aktiviteter då ett stort antal människor delar på ett gemensamt utrymme. 
Denna gård som både har gemensamma ytor och en mer privat ”trädgård” ger mycket goda 
förutsättningar för social sammanhållning. 

Estetik och sinnliga upplevelser  
• Det är en välplanerad och ganska stor gård med ett tydligt ramverk; en gemensam gräsyta i 

mitten och runt denna finns små brokiga trädgårdslotter som styrs och sköts av lägenhetsinne-
havaren. Det är en lummig och vacker gård, med flera gamla fruktträd. Att gården inte är un-
derbyggd och anlades redan 1929 har förstås gett goda möjligheter för träd att utvecklas och 
bli gamla. 

 
Dessutom följande: Habitat, Lokalklimat och luftkvalitet, Bullerreglering, Upptag och inlagring av 
kol, Mildra extrema väderhändelser, Pollinering, Biologisk bekämpning, Naturpedagogik, Spirituella 
upplevelser och platsanknytning, Mat. 
 
Erfarenheter 
Denna ”traditionella” bostadsgård har unika kvaliteter genom sin storlek, form och innehåll med en 
gemensam del i mitten och runt denna de privata trädgårdslotterna med möjlighet till egna uttryck och 
odling. Det är en gård som ger en mängd ekosystemtjänster, inte minst de för bostadsmiljön viktiga 
kulturella ekosystemtjänsterna.  Det gemensamma ansvaret för gårdens skötsel ger en bra samman-
hållning i huset. 
 
De flesta trädgårdslotter utnyttjas som bersåer till sittplatser och blomplanteringar. Fruktträden erbju-
der sin skugga under sommarens varma dagar och kvällar.  Lotterna är relativt små och det kan vara 
svårt att odla grönsaker mellan de uppvuxna häckarna och under fruktträden, men möjligheten att i ett 
flerfamiljshus ha en egen trädgård med odlingsmöjligheter att sköta om är väldigt sympatisk. Att 
kunna producera sin egen mat är en värdefull tillgång för vissa boende som ser odling som en rekrea-
tiv och social aktivitet. Gårdens ålder visar att stadsodling verkligen inte är någon ny företeelse. Den 
tydliga indelningen med klippta häckar gör att det inte spelar någon större roll om några av trädgårds-
lotterna blir eftersatta. 
 
Genom att gården inte är underbyggd ges goda möjligheter för biologisk mångfald och dagvattenom-
händertagning. Hög biologisk mångfald är lösningen för boendes önskningar om att ha en grönskande, 
blommande och levande gård. Det ger också ett rekreativt, estetiskt och identitetsskapande värde och 
underbygger många av de andra ekosystemtjänsterna. 
 
Om den urbana miljön ska vara trivsam och hållbar är det viktigt att man försöker få in ekosystem-
tjänster där det går, alla behöver dra sitt strå till stacken. Flera av ekosystemtjänsterna på en bostads-
gård blir ofta i liten skala och kan behöva ses ur ett större perspektiv. 
 
Läs mer 
Lägenhetsträdgårdar av Charlotte Horgby och Lena Jarlöv, Formas, 1991. 
Kristensson, Rymlighetens betydelse: en undersökning av rymlighet i bostadsgårdens kontext., 2003. 
 
 
Skolgårdar 
 
Skolgårdar används intensivt under delar av dygnet, men kan stä närmast öde under andra delar. De 
används ofta på andra sätt än många andra platser, eftersom barnen tar sig an sin närmiljö på andra sätt 
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än vuxna. Barnens lek innebär att vi måste använda robusta material, växter och markmaterial som tål 
slitage. 
 
Beläggen är många för barns behov av stora skolgårdar med varierad mark och vegetation och många 
olika typer av platser. Bra skolgårdar utvecklar barns och ungas kognitiva, motoriska, sociala och em-
patiska förmågor. Det kan handla om det där första steget när barnen tar fart och börjar springa, som 
komprimerar tillväxtzoner och utvecklar en stark benstomme. Det kan handla om klätterträdet som är 
på gränsen av vad barnet klarar av, som stärker självkänslan. Eller den lilla platsen, där man kan vara 
ifred med sina funderingar, eller platsen där man tillåts härja fritt med sina vänner, eller bygglekplat-
sen där kreativitet och samarbete utvecklas. 
 
Många skolgårdar är anlagda utifrån principen att minimera skötsel och underhåll, istället för att max-
imera nytta och pedagogiska värden. Genom att hårdgöra mindre delar av skolgården kan man inte 
bara bidra till barnens motoriska utveckling, skolgården kan då också bli en resurs för att hantera sky-
fallsproblematiken. Klokt utformad öppen dagvattenhantering ger dessutom pedagogiska värden och 
kan bidra med habitat och biologisk mångfald. 
 
Fram till för ett sekel sedan var det mer vanligt än ovanligt med en skolträdgård. Under 1900-talet 
försvann dessa allt mer, och med dem möjligheten för många att på nära håll följa hur fröet utvecklas 
till växter, som växer och så småningom ger oss mat. Överhuvudtaget borde vi skapa miljöer runt sko-
lorna som kan användas pedagogiskt i undervisningen, inte bara platser som barnen kan lufta sig på 
mellan lektionerna. 
 
I resonemanget om skolgårdar bör också tas upp den forskning som visar vikten av skugga på försko-
legårdar, skolgårdar och lekplatser. Barn som utsätts för alltför höga doser av UV-strålning löper 
större risk att drabbas av hudcancer senare i livet. Man bör plantera träd, eller på andra sätt skugga de 
platser där barnen vistas länge, speciellt mitt på dagen. För att inte göra dessa platser ogästvänliga 
under vår och höst handlar det i de här fallen inte om någon kompakt, djup skugga, utan man bör välja 
träd som ger mer sirlig och genomsläpplig skugga. 
 
Om man följer Boverkets Allmänna råd om utformning av skolgårdar, så handlar det totalt sett om 
stora ytor i den täta staden. Det är på sin plats att fundera över hur dessa platser skapar värden för 
stadsdelen utöver att vara skolgård för barnen vissa tider på dygnet. Med rätt utformning kan man här 
få in kulturella, reglerande, försörjande och stödjande ekosystemtjänster för hela stadsdelen, utöver de 
pedagogiska och rekreativa värden som borde vara ett minimum för att få kallas skolgård. 
 
 
Exempel: Sankt Hansgården, Lund – gröna pedagogiska miljöer för barn och ungdo-
mar 
 
Beskrivning 
Sankt Hansgården ligger i 1970-talsstadsdelen Norra Fäladen i Lund, i kanten av rekreationsområdet 
Sankt Hans backar, som ursprungligen är en soptipp. 1967 omvandlades tippen till ett kuperat grön-
område – Monte Compostii i folkmun.  
 
Sankt Hansgården uppfördes som en klassisk bygglek med djurhållning då bostadsområdet växte fram. 
I början av 1990-talet lades byggleken ner och Sankt Hansgården blev fritidshem för barn i årskurs 1–
3. I mitten av 2000-talet blev fritidshemmet fritidsklubb. Läsåret 2016–17 är 230 barn i åldern 10-12 
inskrivna. Sankt Hansgården är ett resurscentrum för stadsdelen i synnerhet men även för alla som 
besöker rekreationsområdet. Verksamheten är öppen för allmänheten alla vardagar kl 9–17 och håller 
söndagsöppet kl 13–17. Hit kan elever i årskurs 2-6 i skolor som hör till Lunds stad komma för tema-
lektioner som hålls i de unika miljöerna som byggts upp sedan mitten av 1990-talet.  
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Verksamhetens mål är att, förutom att skapa trygghet och omsorg för barnen, få barnen att förstå att 
människan inte är någonting som står utanför ekosystemet utan måste kunna agera och fungera i sam-
klang med djur och natur för att kunna leva på ett hållbart sätt i ett framtida samhälle. Gården håller 
egna får samt utrotningshotade raser av höns, getter och kaniner och bedriver avel i ett samarbete med 
olika genbanker. All mat lagas på plats och är vegetarisk förutom det fårkött som serveras då egna djur 
slaktas. Istället för att läsa om hållbarhet vill pedagogerna få barnen att leva och agera hållbart för att 
förstå. Alla inslag i den fysiska miljön är pedagogiska hjälpmedel – från djurhagar, hönshus och stall 
till odlingar, eldplatser och vildare skogspartier.  
 
Det pedagogiska verktyget är permakulturens systematiska odlingssätt, där de växter som odlas utgår 
från det människan behöver och är ordnade så att de olika växtskikten samspelar, stödjer och gynnar 
varandra: skogsträdgården med fruktträd, i nästa skikt bärbuskar och perenner och i det tredje lökväx-
ter och marktäckare. Gården har en handfull egna bikupor i tomtgränsen i en av de tre hagar som finns 
för gårdens får och getter, och som är kommunal parkmark som Sankt Hansgården annekterat och 
förvaltar. I skogsträdgården finns också små gläntor, solfickor, där man kan sitta ifred och njuta. Strax 
intill finns eldstaden omgärdad av bänkar för samlingar.  
Lite längre bort reser sig kretsloppshuset, som byggts av timmer, lera och halm utifrån lokal byggtrad-
ition. Halva huset är stall med plats för 35 kaniner – barnens egna – andra halvan är ett glasat växthus 
med en massugn, som tack vare sin konstruktion släpper ut minimalt med giftiga rökgaser. Där sprakar 
elden så snart det finns behov. Växthusdelen är utrustad med bänkar och bord för pedagogisk verk-
samhet. Omsorgen är tydlig även här – inomhusväxterna är valda för att skapa en estetiskt tilltalande 
och ombonad miljö. Allt i verksamheten handlar om att förstå lokal kultur och tradition, villkoren för 
ett liv. Här arbetar man med handen som verktyg. 
 
Förutom ekosystemtjänster som sociala interaktioner och naturpedagogik, så ger verksamheten på 
Sankt Hansgården till exempel med rekreation samt mental och fysisk hälsa. Så gott som all verksam-
het sker utomhus. Den fysiska miljön är planerad och utformad så att den skapar plats för många barn 
och så att barnen ska tycka att det är roligt att vara utomhus. Djurhållningen lägger grunden för om-
sorg, skapar trygghet och skänker fysisk närhet. 
 
Man utgår från att barn och vuxna har lika stort behov och glädje av estetiskt tilltalande miljöer för att 
uppleva harmoni i tillvaron och utformar och förvaltar miljöerna därefter. Miljön blir aldrig riktigt klar 
utan utvecklas och förändras utifrån barnens och verksamhetens behov. Verksamhet knyter starkt an 
till lokal kultur och traditioner och skapar en stark platskänsla i bostadsområdet. Sankt Hansgården tar 
dessutom emot studiebesök från hela världen och lockar besökare till stadsdelen. 
 
Odlingar enligt permakulturens principer samspelar och gynnar varandra samt lockar insekter och 
fåglar. Gårdens bin pollinerar växterna i skogsträdgården samt i hela rekreationsområdet, rikt på natur-
lika planeringar och sedan 1990-talet utvecklat och förädlat för att vara ett kommunalt referensområde 
för biologisk mångfald. Barnen odlar frukt, bär och grönsaker som tas tillvara och tillagas i det egna 
köket. Honung får de från de egna bina och kött från gårdens får. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
 
Högst prioriterade: 
Sociala interaktioner  

• Begreppet social interaktion handlar på Sankt Hansgården om mer än samspelet mellan dig 
och mig, här handlar det om att förstå sin plats i ekosystemet, att människan inte står utanför 
utan är en del, och att det är nödvändigt att interagera med både växter och djur för att skapa 
balans i tillvaron.  

Naturpedagogik 
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• Permakulturens systematiska odlingssätt och uppbyggnad syftar till att skapa balans och utgår 
från människans behov. Permakulturen är verktyget för att planera hela verksamheten.  

 
Dessutom följande: Habitat, Biologisk mångfald, Lokalklimat och luftkvalitet, Pollinering, Rekreation 
samt mental och fysisk hälsa, Estetik sinnliga upplevelser, Spirituella upplevelser och platsanknytning, 
Turism, Mat. 
 
Erfarenheter 
Gamla elever återvänder som vuxna, rika på roliga minnen som inte ens de vuxna ledarna minns. 
Känslan för platsen är stark och framför allt är djurhållningen en bidragande orsak. Verksamheten står 
och faller helt med sina djur, menar Marianne Larsen Charalabidou, föreståndare sedan 1991, det är 
djuren som skapar andan på gården. Samspelet med djuren ger inte bara trygghet för att en kan vara 
den en är i mötet med dem och få tröst och närhet, utan ger också ett perspektiv på den egna tillvaron – 
det är inte bara jag som finns och mina behov som gäller. När något händer med djuren sätts allt annat 
åt sidan. När gårdens veterinär kommer får barnen delta, alla hjälps åt och går samman för att djuret 
ska klara sig – det är situationer som inte uppstår på andra platser. Responsen från de boende på Norra 
Fäladen är stor, de tycker att det är viktigt att platsen finns, den skapar hemkänsla i området.  
 
Utveckling och framtid 
Sankt Hansgårdens huvudbyggnad från 1970-talet är utdömd och måste rivas. Lunds kommun har 
planer på att utveckla rekreationsområdet Sankt Hans backar för att öka attraktiviteten – stadens stads-
park är flitigt använd och därmed utsatt för hårt slitage och räcker inte till som rekreationsområde för 
stadens alla invånare. Sankt Hans backar skulle enligt utvecklingsplanerna rustas för vinteraktiviteter 
som skidåkning och skridskoåkning, samt få ny entré in i parken och en amfiteater i en befintlig 
”gryta” mellan kullarna, en plats för utomhusteater och konserter. Sankt Hansgården skulle i detta 
sammanhang kunna bli ett nav med kafé och eventuellt en restaurang, som saknas helt i området idag. 
Lokalerna skulle kunna samutnyttjas och gårdens verksamhet stärkas som attraktion för allmänheten. 
Redan idag finns investeringar gjorda i parken kring biologisk mångfald och kulturtradition – Sankt 
Hansgården är till exempel med när en äng på backarna slås på traditionellt vis och tar hand om höet 
som blir uppskattat foder åt fåren. I skrivande stund har inga beslut fattats, men Sankt Hansgårdens 
personal hoppas på en sådan utveckling för hela området, där den väletablerade pedagogiska verksam-
heten skulle få en säkrad framtid. 
 
Läs mer 
http://www.lund.se/st-hansgarden 
 
 
Kyrkogårdar 
 
Kyrkogårdar är platser som är symboliskt viktiga och som spelar en stor roll i olika skeden av livet, 
inte minst i sorgearbetet då en familjemedlem eller nära vän gått bort. Det finns specifika förväntning-
ar på hur kyrkogårdar bör se ut och hur man bör bete sig där, och det finns specifika lagar och förord-
ningar att ta hänsyn till i förvaltningsarbetet. 
 
Samtidigt är kyrkogårdar ofta stora grönytor i den annars täta staden. Det är ofta platser med liten an-
del hårdgjorda ytor och stor andel vegetation och växtbäddar. Dessutom är kyrkogårdar ofta miljöer 
med hög nivå på skötselinsatserna. 
 
Dessa olika förutsättningar gör arbetet med ekosystemtjänster extra intressant. Tar vi utgångspunkt i 
vilka behov vi människor har på en sådan här plats, så handlar det ofta om lugn och ro, möjlighet till 
reflektion och introspektion. Det handlar om kulturella ekosystemtjänster som har att göra med vårt 
välmående och våra sinnliga och spirituella upplevelser.  
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Men en plats med dessa förutsättningar ger också många reglerande ekosystemtjänster som har att 
göra med lokalklimat och luftkvalitet, bullerreglering, kolinlagring, dagvattenhantering. Dessutom 
bidrar de med stödjande tjänster som habitat och biologisk mångfald.  
 
 
Exempel: Caring for God´s Acre, England – kyrkogårdar med fokus på naturvård och 
kulturarv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Beskrivning 
Caring for God´s Acre (CfGA) initierades 1997 som ett EU-finansierat Leaderprojekt, organiserat av 
The Shropshire Hills Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) i västra England, nära gränsen till 
Wales. År 2000 övertogs ansvaret för projektet av en oberoende välgörenhetsorganisation med ända-
målet att främja och stödja naturvårdsinsatser och värnandet av kulturarv på kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. Inledningsvis koncentrerades arbetet till Herefords stift. Projektet fick stor uppmärksam-
het och 2008 ändrades därför organisationens stadgar så att verksamhet kunde bedrivas även i övriga 
delar av England. Ansvarsområdet utvidgades till att bland annat även innefatta kurs- och konferens-
verksamhet och att främja kyrkogårdsturism.  
Caring for God´s Acre hade en föregångare: 1985 inrättades The Living Churchyard and Cemetery 
Project (LCCP) av organisationerna English Nature och The Council for the Care of Churches. LCCP 
samarbetade med regionala Wildlife Trusts för att organisera Living Churchyard-projekt, några av 
dessa är fortfarande aktiva. I slutet av 1990-talet lades LCCP ned på grund av dålig ekonomi och pro-
jekthuvudmannaskap och arkivmaterial fördes över till CfGA 
 

 
Foto: Andrea Gilpin, Caring for God's Acre. 
 
Man uppskattar att det finns cirka 20 000 kyrkogårdar i Storbritannien. En genomsnittlig kyrkogård 
har en areal på ungefär en acre, dvs. 0,4 hektar, totalt blir det cirka 8 000 hektar som kan bli föremål 
för främjande insatser när det gäller natur- och kulturvård. I stort sett alla kyrkogårdar har en sak ge-
mensam, nämligen att de är inhägnade, en sed som tillkom redan på 1200-talet för att stänga ute be-
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tande djur, endast prästen fick utnyttja det som kyrkogården kunde ge i form av bete eller foder. In-
hägnaden utgjordes ofta av stenmurar och i anslutning till dessa har under århundrandena en speciell 
flora och fauna utvecklats. I ett antal projekt har CfGA utbildat frivilliga lokala krafter i restaurering 
av gamla murar för att skydda sällsynta växter och djur och värna den biologiska mångfalden.  
 
Historiska kyrkogårdar kännetecknas även av mångfalden av gamla träd. På kyrkogårdarna i England 
och Wales beräknas antalet idegranar (Taxus baccata) som är äldre än 500 år uppgå till cirka 800 indi-
vider. Av Storbritanniens totala antal uråldriga idegranar beräknas 75 procent växa på kyrkogårdar. 
Tillsammans med några andra organisationer arbetar CfGA aktivt med att stärka det lagliga skyddet 
för dessa värdefulla träd. 
 
De gräs- och ängsmarker på historiska kyrkogårdar, som inte tagits i anspråk för gravplatser, har under 
kanske tusen år, ogödslade, utvecklat en rik biologisk mångfald, med olika innehåll beroende på sköt-
selnivå. Det finns ett ökat intresse för att värna den vilda floran och faunan på dessa marker. CfGA har 
utarbetat vägledningar som ger råd i hur gräs- och ängsytor bäst kan skötas – var kan gräsen tillåtas att 
växa sig höga, medelhöga eller att de bör putsas med gräsklippare. Det sker även rådgivning kring 
optimal skördetidpunkt och lämpliga redskap, genom bland annat CfGA:s försorg och utbildningsin-
satser har lien fått en renässans inom kyrkogårdsskötsel. 
 
Under 2012-2016 finansierades CfGA:s verksamhet, i England och Wales, till stor del via Heritage 
Lottery Fund. Förutom ett 30-tal utbildningsdagar i skötselteknik har en konferens, The Beautiful 
Burial Ground, arrangerats i 15 regioner. Ett speciellt paket, Churchyard and Burial Ground Action, 
har tagits fram som innehåller 31 olika möjliga åtgärder för att främja naturvårdsinsatser. Ett utbild-
ningspaket för grundskoleelever finns tillgängligt. Varje år i juni är CfGA en av arrangörerna av Nat-
ional Cherishing Churchyards Week. Fallstudier bedrivs på 15 kyrkogårdar/begravningsplatser för att 
utvärdera olika naturvårds- och kulturvårdsinsatser.  
 
I juli 2016 erhöll CfGA planeringsbidrag från Heritage Lottery Fund, med hjälp av detta hoppas orga-
nisationen få igenom en ny fyraårig satsning från fonden, med start 2017.   
 
CfGA har en kunglig president – HRH The Prince of Wales (prins Charles).  
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Habitat, Biologisk mångfald  

• De naturvårdsinsatser som bedrivs på engelska kyrkogårdar i Caring for God´s Acre´s regi 
skapar uthålliga livsmiljöer och ekosystem som gynnar en rik mångfald av arter i faunan och 
floran.  

Naturpedagogik 
• Organisationen skapar möjligheter för volontärer att engagera sig i naturvårdsinsatser genom 

utbildningar och praktiskt arbete. Utbildningsinsatser riktas även till skolelever.   
Estetik och sinnliga upplevelser  

• Organisationen har en inriktning att aktivt värna och vårda kyrkogårdars kulturarv. Restaure-
ring av murar samt vård av gamla träd och andra naturvårdsinsatser ger besökaren både en 
kulturell och estetisk upplevelse och en känsla av samhörighet med forna generationer. 
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Foto: Andrea Gilpin, Caring for God's Acre. 
 
Dessutom följande: Lokalklimat och luftkvalitet, Upptag och inlagring av kol, Pollinering, Biologisk 
bekämpning, Rekreation samt mental och fysisk hälsa, Sociala interaktioner, Turism, Spirituella upp-
levelser och platsanknytning. 
  
Erfarenheter 
De projekt som bedrivs inom ramen för Caring for God´s Acre´s verksamhet har medfört att kyrko-
gårdars olika unika värden har fått uppmärksamhet inom andra samhällssektorer. Ett exempel är att i 
ett av Englands stift har botaniska inventeringar påvisat en sådan artrikedom att flera kyrkogårdars 
ängsmarker blivit kvalificerade att benämnas County Wildlife Sites. Ett annat exempel är en kyrko-
gård i Bristol, tidigare belägen utanför staden men nu omringad av bebyggelse. Efter långvarigt förfall 
restaurerades kyrkogården och genom medvetna skötselinsatser har nu kyrkogårdens betydelse som 
habitat i staden markerats genom att utse den till Site of Nature Conservation Interest.  
 
Att verka för att främja naturvårdsinsatser och skapa ökad biologisk mångfald på kyrkogårdar är inte 
helt problemfritt. Åtgärder som vidtas kan medföra att platsen upplevs som ovårdad och besökaren får 
en ”vildmarkskänsla”. Detta bryter mot den gängse uppfattningen om hur en kyrkogård ska se ut och 
kritik kan framföras som handlar om respektlöshet gentemot de döda och kulturarvet. Det kan också 
handla om säkerhetsaspekter och motsättningar i frågor om till exempel hur gamla träd ska vårdas. 
CfGD:s slutsats, efter en rad olika projekt som bedrivits sedan 2003, är dock att det finns ett växande 
intresse för naturvårds- och kulturvårdsinsatser på kyrkogårdar, både bland samarbetspartner och 
bland allmänheten. 
 
Läs mer 
Cooper, S. 2014. Caring for God´s Acre. British Wildlife, December 2014, p. 106-114. 
http://www.caringforgodsacre.org.uk/ 
 
 
 

http://www.caringforgodsacre.org.uk/
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Större parker 
 
Stora gröna områden med varierad vegetation, genomsläpplig mark och öppna vattenlösningar, har 
potential att leverera samtliga ekosystemtjänster på TEEB:s lista, naturligtvis beroende på gestaltning, 
växtval och vilka funktioner man planerar för. 
 
Med dessa förutsättningar ska man naturligtvis tänka mångfunktionalitet för att få ut så mycket som 
möjligt av platsen. Man kan resonera kring hur stora delar av en sådan här plats man ska program-
mera, och hur man istället kan stärka att platsen används på många olika sätt av många olika männi-
skor. Samtidigt är det värt att fundera över att det är få platser i den täta staden som har möjlighet att 
leverera den typen av ekosystemtjänster som kräver mycket yta, i första hand rekreation och öppen 
dagvattenhantering.  
 
Ur ett förvaltningsperspektiv kan man fundera över hur man kan gynna de prioriterade ekosystem-
tjänsterna. I dessa stora parker behöver kanske inte alla delar skötas lika intensivt, kanske det rent av 
kan vara mer spännande med lite vilda områden. 
 
Man kan också se förvaltningen som en process, och fundera över vilka andra aktörer man kan bjuda 
in. I andra länder är det vanligt med intresseföreningar som hjälper till att sköta och utveckla parken. I 
både Göteborg och Uppsala har man avsatt delar av parker till att skapa matparker, där medborgarna 
bjuds in att odla. 
 
 
Exempel: Madrid Rio, Spanien – ett grönt stråk längs en floddal 
 
Beskrivning 
Under många år splittrades den spanska huvudstaden Madrid i två delar genom en centralt belägen 
motorled som löpte med 3 eller 4 körbanor på båda sidor om floden Manzares. De bostadsområden 
som efter andra världskriget växte fram i flodens närhet har länge ansetts tillhöra Madrids baksida, 
starkt präglade av de miljöproblem som motorleden och en tidigare mycket förorenad flod orsakade. 
 
2003 utlystes en arkitekttävling kring hur floden med angränsande strandbankar kunde få en ny och 
mera rekreativ användning. Det vinnande konceptet innefattade att motorleden längs en 5 kilometer 
lång sträckning placerades i en tunnel och att det på båda sidor om floden etablerades gröna prome-
nadstråk, som på några ställen utvidgar sig till lite större parker eller öppna platser och torg. När det 
gröna stråket är smalt går promenadleden på en vall längs floden, som skyddar de bakomliggande 
kvarteren från översvämning när vattennivån i floden stiger. När det blir mera utrymme integreras 
uppdämd mark i en större modellerad landskapsyta. För att binda ihop de olika nya parkavsnitten, och 
även en del äldre grönytor i anslutning till bland annat bostadsområden eller omdanade industribygg-
nader som efter nedläggning fått ny användning, planterades ett band bestående av inhemska barr-
trädsarter.  
 
Projektet tog sju år att genomföra och stadens nya gröna lunga, som kom att få namnet Madrid Rio-
parken, invigdes 2013. Tunnelbygget frigjorde 120 hektar mark längs flodbankarna. Inkluderat infra-
strukturen med anslutningsvägar till tunneln, utrymningsvägar, etcetera, beräknas projektet ha kostat 
drygt 400 miljoner euro. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade:  
Lokalklimat och luftkvalitet 
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• Genom att leda ner biltrafik i tunnel och plantering av grönska har förutsättningar skapats för 
att minska luftföroreningarna i området. Träd som planterats ger skugga och annan positiv in-
verkan på lokalklimatet. 

Rekreation samt mental och fysisk hälsa 
• Det långsträckta gröna stråket ger rikliga möjligheter till olika former av motionsaktiviteter.  

Spirituella upplevelser och platsanknytning 
• Invånarna i närområdet har fått tillgång till gröna ytor och stadsrum som återskapar en relation 

med floden. Även ny publik användning av äldre industribyggnader skapar platsanknytning. 
 
Dessutom följande: Habitat, Biologisk mångfald, Bullerreglering, Upptag och inlagring av kol, Mildra 
extrema väderhändelser, Vattenrening, Pollinering, Sociala interaktioner, Turism, Estetik och sinnliga 
upplevelser. 
 
Erfarenheter 
Madrid Rio är inte beläget i de mest centrala delarna av Madrid, utan stora offentliga resurser har sat-
sats på att förbättra levnadsvillkoren och attraktiviteten i ett område med stora miljöproblem och soci-
al utsatthet. De nya promenadstråken, parkerna, lekplatserna och öppna platserna har framför allt blivit 
en tillgång för de närboende, som fått tillgång till estetiskt tilltalande stadsrum för rekreation och soci-
ala interaktioner. Vissa inslag av Madrid Rio har dessutom betydelse för regionens turism, till exempel 
ett område nedanför det kungliga slottet.  
 
Det fördes en intensiv debatt i staden huruvida det var lämpligt och värt så mycket pengar att bygga en 
biltunnel och omdana området kring floden. Argumenten emot var de klassiska: satsa hellre resurser 
på skolor och äldreomsorg. Det är ofta svårt att monetärt definiera ekosystemtjänster, men för en ut-
omstående betraktare råder det inget tvivel om att projektet medfört en stor mängd möjligheter för 
utevistelse och social samvaro för områdets invånare – på promenadstråket samsas stora mängder 
fotgängare, joggare och mountainbike-cyklister och parkerna används flitigt för solbad och picknick. 
Olika reningsåtgärder har förbättrat flodens vattenkvalitet. Olika ekosystemtjänster har skapats som 
både förbättrar miljön och stärker stadens sociala fundament.   
 
Läs mer 
Kvorning, J. 2016. Promenadeparken revisited. Artikel i Landskab, nr 5/2016. 
Madrid Rio – A green ribbon along the river. Artikel i Landscape Architecture Europe, nr 4-2015. 
 
 
Exempel: Brooklyn Bridge Park i New York – nedlagd kaj blir stor park 
 
Beskrivning 
Ett nedlagt kajområde (fartygstransport av shipping containers) i Brooklyn i New York, på andra si-
dan East River jämfört med sydöstra Manhattan, håller på att omformas till ett 40 hektar stort attraktivt 
parkområde. 2004 fick Michael Van Valkenburgh Associates uppdraget att utforma en master plan för 
områdets utformning. Det har blivit ett mångårigt projekt att färdigställa parken – 2008 började första 
delen av parken att byggas, 2010 öppnades denna del. I juni 2015 öppnades entrén mot söder. 25 pro-
cent av den projekterade parken återstår att bygga, bland annat en plaza under den välkända Brooklyn 
Bridge. Hyresintäkter för nya bostäder, kontor och kommersiella lokaler utmed parken är en förutsätt-
ning för parkens tillkomst.  
 
Fågelvägen har parken en längd på drygt 2 kilometer. Promenerar man utmed strandlinjen blir det en 4 
kilometers promenad. När parken står färdig kommer det att finnas 6 stycken pirer med olika park-
funktioner som skjuter ut i East River, varannan passiv och varannan aktiv, till exempel Pir 2 – idrott 
och aktiviteter; Pir 3 – naturen kommer att få ta över. Inåt land, mot trafikleden Brooklyn Express, har 
en grön bullervall anlagts, som är planerad att minska bullret i parken med 7 dB. 
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Foto: Göran Nilsson. 
 
I parken uppstår ett möte mellan industriell historia och modernt designad park och natur. Förutom 
pirerna, som får ny användning, har husgrunder, gamla spår och enstaka byggnader sparats. Igenkän-
ning genom återkommande element skapas, bland annat har stenblock från en riven bro i området åter-
använts på flera ställen som utsmyckning i parken.  
 
Platser har skapats som ger möjlighet för rekreation, sportaktiviteter och lek men även för att kunna 
dra sig undan i lugn och ro. Stora öppna gräsmattor ger möjlighet för aktiviteter och solbad, och 
skugga kan sökas i omgivande trädplanteringar. På pir 5 och 6 finns ett antal lekplatser med inslag och 
aktiviteter som uppmuntrar barns och ungdomars upptäckarglädje. 
 
Kulturella besöksmål innefattar bland annat Jane´s Carousel, en karusell från 1920-talet ursprungligen 
placerad i en nöjespark i Ohio. Familjen Walentas, som gjort sig en förmögenhet i fastighets-
branschen, bland annat genom projekt i Brooklyn, köpte in och bekostade en restaurering av karusel-
len som sedan donerades till Brooklyn Bridge Park och blev innesluten i en fyrkantig glaspaviljong, 
ritad av den världsberömde arkitekten Jean Nouvel. Ett annat kulturellt inslag är att på en av gräsmat-
torna, med utsikt mot Frihetsgudinnan, kan uppemot 8 000 åskådare ta plats för att se film på bioduk 
placerad ute i East River. 
 
Via en medlemsdriven organisation, The Brooklyn Bridge Park Conservancy, engageras ideellt arbe-
tande personer för att leda ett omfattande aktivitetsprogram i parken. 2015 deltog totalt 175 000 besö-
kare gratis eller till låg kostnad i 500 olika evenemang med fokus på kultur, utbildning eller rekreat-
ion. Ett utbildningscentrum har inrättats som samma år ansvarade för att 10 000 elever från 50 skolor i 
New York City fick ta del av olika former av utomhuspedagogik i parken. 
 
I projekteringen har hållbarhetsaspekter beaktats, med till exempel anläggning av kanaler för att ha en 
beredskap för översvämningar. Här finns också konstruerade våtmarker i flera nivåer. Regnvatten 
samlas upp till en underjordisk cistern och används sedan för bevattning.  
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Anläggningen av parken beräknades i ett inledande skede kosta $160 miljoner. Troligen kommer 
kostnaden att stiga till det dubbla innan parkens alla olika planerade delar står klara. Skötselkostnaden 
beräknas till $1,5 miljon per år, sedan tillkommer den tid som frivilliga inom The Brooklyn Bridge 
Park Conservancy lägger ned, till exempel på renhållning. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade:  
Lokalklimat och luftkvalitet  

• I Brooklyns tätbebyggda stenstadsmiljö blir parken med sina träd och annan växtlighet en 
grön lunga som har positiv inverkan på lokalklimat och luftkvalitet. 

Rekreation samt mental och fysisk hälsa 
• Parkens storlek och dess olika inslag och aktiviteter ger ett stort utbud av möjligheter för re-

kreation men det finns också platser som har lugn och ro för mental återhämtning.  
Estetik och sinnliga upplevelser 

• Parken erbjuder estetiska upplevelser både genom arkitektur och landskapsutformning. De 
sinnliga upplevelserna är unika: den direkta kontakten med Brooklyn Bridge, och även Man-
hattan Bridge, skapar en visserligen bullrig men magnifik storslagenhet. De vyer som erhålls 
över Manhattans skyline och vattenvägarna in till New York är praktfulla. 

 
Dessutom följande: Habitat, Biologisk mångfald, Bullerreglering, Upptag och inlagring av kol, Mildra 
extrema väderhändelser, Vattenrening, Pollinering, Sociala interaktioner, Naturpedagogik, Turism, 
Spirituella upplevelser och platsanknytning. 
 
Erfarenheter 
Parken är belägen mitt i en av världens mest brusande storstäder och även om platser har skapats för 
att besökare ska få lugn och ro så påminns och påverkas man nästan hela tiden om den bullriga om-
givningen. Speciellt i den nordöstliga delen av parken upplever man en nästan obehaglig ljudmiljö när 
man befinner sig i närheten av och under Brooklyn Bridge och Manhattan Bridge. Vid besök i parken 
kan man också notera att det finns ett antal förbudsskyltar som inskränker tillgängligheten till vissa 
platser. 
 
Läs mer 
http://www.brooklynbridgepark.org/ 
The Green Big Apple! Studieresa till New York 3-7 oktober 2015. Deltagarnas reseberättelse och 
intryck av ett urval av studiebesöken. Movium. 
 
 
Naturlika planteringar, stadsrand och samspel med omgivande 
landsbygd 
 
Naturlika planteringar kan i olika grad efterlikna naturen. Beroende på hur de utformas och sedan för-
valtas kan de fylla många olika funktioner. Ofta har den här typen av planteringar en flerskiktad, verti-
kal struktur, och handlar om ganska stora planteringsytor med både brynzoner och inre zoner. Med 
dessa egenskaper är naturlika planteringar mångfunktionella platser som kan ge många olika eko-
systemtjänster. 
 
Stadsranden är mindre tät än stadskärnan och har mer utrymme som ännu inte tagits i anspråk. Många 
tätorter har områden i stadsranden som används och sköts extensivt eftersom de är reserverade för 
framtida byggnation. Denna väntan på framtida nyttjande kan bli många år, och det är värt att fundera 
över hur man använder marken under tiden. Alltför ofta handlar det om stora arealer som ligger i 
gräsvall och klipps några gånger per år.  

http://www.brooklynbridgepark.org/
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Landsbygden som omger tätorterna har naturligtvis en helt annan karaktär och kan innehålla natur som 
med omsorg kan ledas in i tätorten och bli en del av grönstrukturen. På så sätt kan man skapa större 
system där ekosystem och habitat kan utvecklas och bidra till utbudet av ekosystemtjänster där de 
behövs. 
 
Eftersom detta handlar om relativt stora platser, med mindre exploateringstryck, kan det här finnas 
möjlighet att skapa miljöer som kan leverera många olika ekosystemtjänster, inklusive de mer plats-
krävande. Genom medvetet förvaltande kan många av de här platserna öka i värde och leverera mer 
både i nutid och i framtiden. 
 
 
Exempel: Sletten, Holstebro, Danmark – brukarmedverkan i stadsnära skogar  
 
Beskrivning 
Bostadsområdet Sletten i Holstebro kommun, Jylland, Danmark, byggdes 1999–2004. Hela stadsdelen 
är på 160 hektar, varav 30 hektar är skog integrerad med bostadsbebyggelsen, 30 hektar är våtmarker 
och snårskog samt 30 hektar är betesmarker. En viktig målsättning vid planeringen av området var att 
skapa ett varierat och differentierat möte mellan stad och land. Bostadsbebyggelsen grupperades i åtta 
så kallade skogsbyar, inramade av skog, och sex byar som ligger ute i beteslandskapet intill skogsbry-
net.  
 
Områdets skogsyta utformades av Roland Gustavsson, professor vid SLU i Alnarp. 85 olika träd- och 
buskarter planterades och 52 olika artkombinationer designades. Skogsplanteringen i Sletten har blivit 
ett av totalt fyra landskapslaboratorier, där SLU-forskare i full skala och över lång tid testar och utvär-
derar modeller för mångsidiga och bostadsnära skogsplanteringar. Övriga tre finns i Alnarp, i Snoge-
holm i södra Skåne och på Teleborg i Växjö (Linnés arboretum). 
 
Efter inflyttningen i bostadsområdet dröjde det inte länge förrän många av de boende började engagera 
sig i den näraliggande skogsplanteringen – man började rensa ogräs runt träden i skogsbrynet intill 
sina trädgårdar eller odlade grönsaker och planterade blommor mellan trädraderna. Kommunen såg 
positivt på att de boende involverade sig i utvecklingen av skogen och tillsammans formulerade och 
definierade man begreppet samförvaltningszon. Skogen är offentlig och ägs av kommunen men grund-
regeln är att de boende får lov att påverka skogsbrynet som gränsar till ens tomt genom skötsel, växt-
etablering och/eller funktionsetablering. Det kan handla om att beskära träd och gallra, plantera egna 
prydnadsväxter, anlägga stigar, bygga kojor m.m. De boende måste förhålla sig till vissa riktlinjer i 
samförvaltningszonen, till exempel minst 30 procent av de planterade träden måste bevaras, och minst 
två av varje art, samt att de ”privata” skogsbrynen ska vara tillgängliga för alla och därför inte får häg-
nas in. Vid en registrering 2010 hade 40 procent av hushållen engagerat sig i samförvaltningszonen. 
 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Habitat, Biologisk mångfald 

• Invånarnas olika skötselinsatser i skogen, med bland annat skogsvård och växtetablering, 
medför att diversiteten i området ökar och därmed förutsättningarna för en mera artrik flora 
och fauna. 

Sociala interaktioner 
• Aktiva skötselinsatser av boende i området samt de samförvaltningszoner som definierats ger 

en social samvaro och granngemenskap. 
Spirituella upplevelser och platsanknytning 

• Den bostadsnära naturen, och de möjligheter de boende i området har att aktivt designa sitt 
närområde, förstärker känslan av tillhörighet och anknytning till platsen.   
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Dessutom följande: Lokalklimat och luftkvalitet, Bullerreglering, Upptag och inlagring av kol, Mildra 
extrema väderhändelser, Pollinering, Rekreation samt mental och fysisk hälsa, Naturpedagogik, Este-
tik och sinnliga upplevelser. 
 
Erfarenheter 
I ett forskningsprojekt inom Movium Partnerskap 2012–2015 utvärderades Sletten i ett samarbete 
mellan Holstebro kommun och SLU. Utvärderingen visade att införandet av samförvaltningszon har 
resulterat i en mångfald av olika övergångszoner mellan trädgård och skog i bostadsområdet. De bo-
endes kreativitet och engagemang har gjort skogen mer varierad än om kommunen valt att sköta den 
själv. De boende som valt att engagera sig i skötseln har fått en starkare platsanknytning till sin 
närmiljö och upplever rekreativa värden av sitt deltagande. 
 
Det har också uppstått problem i samförvaltningszonerna, bland annat att de inhägnats eller att boende 
har använt skogsbrynet som avstjälpningsplats för trädgårdskompost och bråte på ett sätt som påverkar 
andra boendes rekreation i skogen negativt. 
 
Ett viktigt syfte med forskningsprojektet var att utnyttja erfarenheterna från Sletten för att utveckla 
samförvaltningszon till ett verktyg som kan användas på andra platser i Danmark och Sverige. En ung 
skog är väl lämpad för en samförvaltningszon eftersom det är tätt mellan träden och mycket av den 
planerade gallringen återstår. Det ger stora möjligheter för de boende att påverka utvecklingen av 
närmiljön. Det är viktigt att vid en etablering av en samförvaltningszon ha en kontinuerlig kommuni-
kation mellan boende och kommun och komma överens om skriftliga riktlinjer som kommunen kan 
kontrollera efterlevnaden av. Vissa boende behöver inspiration för att engagera sig och andra profess-
ionella stöd när det gäller ingrepp som gallring och beskärning. 
 
Läs mer 
Fors, H. & Busse Nielsen, A. 2012. När en gräns förvandlas till ett möte. Artikel i Movium Magasin 
nr 3/2012. 
Fors, H. 2016. Så kan brukarmedverkan nyttjas i stadsnära skogar. Artikel i Utemiljö nr 1/2016. 
 
 
Exempel: Stadsbruk – kommersiell odling i staden 
 
Syfte och bakgrund 
Stadsbruk är ett projekt finansierat av Vinnova och projektets parter. Syftet med projektet är att testa 
innovativa modeller för att skapa kommersiell odling i staden, för att ge arbetstillfällen och försörjning 
och bidra till integration. Projektet går ut på att använda outnyttjad mark i och kring staden för att odla 
enligt ekologiska principer, ofta i en mellanskala mellan lantbruk och stadsodling. 
 
I fas två av projektet fanns testbäddar i Malmö, Göteborg, Växjö och Kristianstad. De olika parterna 
hade olika drivkrafter i detta arbete. Malmö fokuserade på ekonomisk och social hållbarhet genom att 
arbeta med sysselsättning; Kristianstad hade fokus på hälsa och en tillgänglig grön miljö; i Växjö 
fanns kommunala satsningar på ungdomar med psykisk ohälsa och en ekonomisk förening som driver 
sociala projekt; i Göteborg hade man starka politiska drivkrafter för att satsa på stadsodling, bland 
annat i utvecklingen av Frihamnen. 
 
Detta exempel handlar om Stadsbruk i Malmö, men tar även upp erfarenheter gjorda i de andra städer-
na. Projektets fas två startade i maj 2014 och löpte till augusti 2016. Projektet hade i fas två 12 parter 
och en total budget på cirka 20 miljoner kronor, inklusive insatser från parterna. 
 
Beskrivning 
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Fastighetskontoret i Malmö identifierade i en utredning över 600 platser som inte användes, bland 
annat områden reserverade för framtida byggnation. Tillväxt Trädgård, en samverkansenhet vid SLU, 
satt med en färsk utredning som visade stora behov av framtida arbetskraft inom trädgårdsnäringen. 
Samtidigt diskuterade det sociala företaget Xenofilia i Malmö hur stadsodling i lite större skala skulle 
kunna ge mötesplatser och ingångar på arbetsmarknaden för människor i utanförskap, bland annat för 
att bidra till integration. Resultatet blev Vinnovaprojektet Stadsbruk. 
 
Stadsbruk är ett sätt att använda outnyttjad mark i och kring staden till att odla enligt ekologiska prin-
ciper för att skapa både sociala och ekonomiska effekter i form av arbetstillfällen och försörjning, 
förhöjd livskvalitet, gröna mötesplatser och bidrag till integration. Stadsbruk kan ses som en ny mo-
dell för att förvalta oanvänd mark i stadsranden, men som kräver att man arbetar med medborgardialog 
och förvaltningsövergripande samverkan. 
 
En av målsättningarna med stadsbruksprojektet är att skapa en möjlig karriärtrappa, där odlare kan gå 
från pallkrage till en lite mindre odlingslott och sedan vidare till allt större odlingar med allt större 
professionalitet och avkastning. På så sätt kan man genom stadsbruk utbildas och tränas inför att an-
tingen starta eget större odlingsföretag eller vara anställningsbar i den gröna sektorn. 
 
I definitionen av stadsbruk ligger att det ska vara någon form av kommersiell verksamhet som genere-
rar intäkter och/eller sänkta kostnader. För att den verksamhet man planerar att starta ska bli långsik-
tigt hållbar krävs att man redan från början har en idé om hur man ska kunna driva och utveckla sin 
verksamhet. 
 
Det finns många olika affärsmodeller för stadsbruksliknande initiativ. Ofta kombinerar man försälj-
ning av produkter med någon form av tjänster och vidareförädling som höjer värdet på produkterna. 
Det kan handla om odlingstjänster som plantuppdragning till andra odlare, att man säljer trädgårds-
tjänster till närliggande fastighetsägare eller att man tillhandahåller nya former för förvaltning av 
kommunala parker. Stadsbruksodlare kan också erbjuda olika typer av odlingsutbildningar, guidning-
ar, kryddvandringar, matlagning och småskalig förädling. Man kan dessutom erbjuda pedagogiska 
aktiviteter mot till exempel skolor och förskolor eller olika former av rehabiliterande aktiviteter. I 
stadsbrukskonceptet ingår att någon part samordnar aktiviteterna: för samman odlare, skapar förutsätt-
ningar för odlare att hyra mark och hjälper dem med uppstart och affärsutveckling. 
 
Kommunen är en viktig aktör, inte minst som ägare av den mark som ofta kommer ifråga för stads-
bruk och som den aktör som har i uppgift att planera stadens utveckling, förvalta de offentliga rummen 
och arbeta för att medborgarna ska få bättre livsmiljöer. Marken som kommer ifråga för stadsbruk är 
ofta mark i stadsranden och rör sig till exempel om mark som sparas som byggreserv, eller andra ytor 
med extensiv skötsel och användande. 
 
I Malmös östra delar finns två stora fält på totalt cirka tre hektar, som är avsatta för att användas som 
kyrkogårdar i framtiden. Fälten hade legat obrukade i flera decennier när Stadsbruk Malmö tog över 
dem. Stadsbruk har sedan dess förvandlat grässvålen till bördig odlingsmark. Marken brukas av tjugo 
odlare som är organiserade i tio olika företag. Odlingsytorna varierar i storlek, från 500 m2 och uppåt. 
Här finns också tunnelväxthus, mötesplats samt infrastruktur med vatten, staket, toalett, arbetsbod och 
efterskördsanläggning. 
 
I Hyllieområdet pågår en expansion av staden. Här finns bland annat shopping- och konferenscenter 
och här byggs bostäder och en skola, som tar emot sin första kull elever 2017. Stadsbruk har här en 
odlingsyta på ett hektar. Ytan är en del av en framtida park. Här ryms två odlingsföretag, ett tunnel-
växthus för plantuppdragning och ett samarbete med nyinflyttade i området som odlar i pallkragar. 
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Det finns sociala mötesplatser på samtliga odlingsfält. De är lite olika till sin utformning, men gemen-
samt är att det finns bänkar, bord, sol- och regnskydd, grillplats och mindre odlingar av ätbara växter i 
pallkragar. Platserna används som pausyta för stadsbruksodlarna och som plats för möten, eller för att 
ta emot studiebesök och kunder. 
 
Stadsbruk har ytterligare odlingsytor som håller på att ställas i ordning. Här förbereds jorden för od-
ling, bland annat genom att den gröngödslas och genom att infrastruktur för bevattning, redskapsförva-
ring med mera byggs upp. Totalt har fastighetskontoret i Malmö reserverat 16 hektar mark för ända-
målet. 
 

 
Foto: Anders Rasmusson. 
 
 
Erfarenheter och utmaningar 
Det finns många hinder på vägen som gör det oerhört svårt för odlare att hitta ekonomiskt hållbara 
långsiktiga lösningar, allt från dålig jord, kommunal tröghet och svårt med samordning till odlare som 
måste sköta ett heltidsjobb utöver odlingen och som har svårt att hitta avsättning för de produkter de 
tar fram. Den kommunala strukturen kan dessutom vara förvirrande och avskräckande för engagerade 
odlare som vill dra igång något nytt. Det är därför väldigt viktigt med kommuner som engagerar sig 
och ser värdet i medborgarengagemang, gröna rum i staden och olika aktiviteter som befolkar det of-
fentliga rummet. 
 
Odlingsintresserade som är beredda att satsa ordentligt på sitt projekt avskräcks ofta av att kommuner-
na bara är beredda att ge arrenden på ett eller två år. På så kort tid är det omöjligt att få tillbaka sina 
investeringar. I Göteborg är avtalstidens längd kopplad till vad man har för planer för marken. Fastig-
hetskontoret i Göteborg fick 2014 ett utökat jordbruksuppdrag som innebär att de strategiskt ska ut-
veckla jordbruksmarken och dess byggnader för mer ekologisk matproduktion. Inför detta inventerade 
fastighetskontoret all jordbruksmark som förvaltas av staden, och delade upp den i fyra zoner. Om 
marken kategoriseras i zon ett eller två, kan fastighetskontoret göra långsiktiga investeringar i mark 
och byggnader. 
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Man kan också säkra möjligheterna till odlingsaktiviteter redan i detaljplaneskedet. Under 2016 fär-
digställs det första detaljplanerade odlingsområdet i samband med nyproduktion av bostäder, i Gårds-
ten i nordöstra Göteborg. Tillgången till odling har använts som försäljningsargument i samband med 
exploateringen av området. 
 
Om man ska driva en verksamhet liknande stadsbruk där många olika aktörer är inblandade, antingen 
det är flera odlare, företag eller kunder, är en samordningsfunktion viktig att ha. Erfarenheter från 
projektet visar att det är viktigt att någon agerar facilitator, och samordnar aktiviteter, resurser och 
engagemang. 
 
För att möjliggöra stadsbruk krävs en mängd olika aktiviteter. Att identifiera mark och göra det möj-
ligt att arrendera den är grundförutsättningen och första steget. Steg två är att göra marken odlingsbar 
med bevattning, stängsling, jordprover, eventuell jordförbättring med mera. Förutom att tillgänglig-
göra mark måste odlare organiseras. Att informera om möjligheterna och att hitta rätt odlare är viktigt. 
Det handlar också om att skriva avtal med odlare, vara behjälplig vid uppstart av företag, svara på 
frågor kring odling och ansvara för vatten, stängsel och markfrågor. Som facilitator startade Xenofilia 
även marknader och hjälpte till med försäljning till restauranger, vilket krävt administration och kom-
munikation både från projektets sida och mellan odlarna.  
 
En annan erfarenhet från projektet är att det är bra att samla fälten inom samma område. Dels kan man 
öka graden av samutnyttjande av verktyg, maskiner och kompetenser, dels underlättar det infrastruktu-
rella insatser gällande exempelvis vägar, vatten, tvättstationer och stängsel. Dessutom ökar man chan-
sen till sociala vinster genom att fler odlare samlas på samma plats, och man kan få pedagogiska vins-
ter där oerfarna odlare kan lära av dem som varit igång längre. 
 
Olika former av odling i staden, såsom stadsbruk, kan spela en viktig roll för den sociala hållbarheten. 
Platsen kan också bli ett rekreationsområde där invånarna får ta del av naturen inne i staden. Det kan 
öka integrationen bland medborgarna och öka tryggheten kring odlingsplatsen. Stadsbruk blir ett till-
skott till närmiljön. Ytor som idag är outnyttjade kan genom stadsbruk aktiveras och få en identitet. 
 
En odling baserad på Stadsbruksprojektets tankar om ekonomisk hållbarhet kan inte vara hundra pro-
cent öppen för alla. Matsäkerhet och hygienfrågor betyder att vissa delar av odlingen måste vara end-
ast för odlare. Men det är viktigt att det finns en plats där odlare och allmänheten kan mötas.  
 
Områdena runt ett stadsbruksprojekt har en stor potential att bli mer attraktiva stadsdelar med en ökad 
känsla av trygghet. I diskussioner med omkringliggande fastigheter är det alltid intressant att kunna 
lyfta attraktivitetsperspektivet och hur man på olika sätt kan bidra till att minska utflyttningen från 
dessa fastigheter. 
 
Det är på olika sätt är välgörande att vistas i naturen, vilket också bidrar till att kroppen då har lättare 
att återhämta sig från både stress och sjukdomar. Olika former av odling kan bidra till såväl fysiskt 
och psykiskt som socialt välmående. Allt från det fysiska arbetet man utför, till att ingå i ett samman-
hang, komma bort från vardagslivets stress och krav vid rehabilitering etcetera. Det finns alltså många 
friskvårdsaspekter på stadsbruk. 
 
Det finns ett antal rehabiliteringsträdgårdar runt om i landet, bland annat vid SLU i Alnarp. Ofta är 
avskildhet och lugn och ro viktiga komponenter vid rehabilitering. Om det är viktigt med kravlöshet 
kan deltagarna själva behöva avgöra hur mycket arbete de kan utföra och när de ska ta paus. Det är 
viktigt att låta odlingen och människan ta den tid som behövs. Det kan vara så att deltagaren behöver 
social tystnad och möjlighet att vara själv. Om behoven av avskildhet från allmänheten och från andra 
odlingsaktiviteter är viktiga, behöver odlingen designas för att tillgodose dessa behov. Det krävs också 
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en bra supportstruktur runt dem man tar emot. Den här typen av krav på verksamheten kan göra den 
svår att kombinera med annan verksamhet i ett stadsbruksprojekt. 
 
Odlingens utformning och organisation samt vilka grödor som odlas har stor effekt på hur stadsbruk 
påverkar de möjligheter en plats har att leverera ekosystemtjänster. Genom att odlingen producerar 
organiskt avfall, som kan komposteras och bli en resurs för odlingen eller tas om hand för rötning i 
biogasproduktion, påverkas även ekosystemtjänsten råmaterial. 
 
Som alla grönytor kan stadsbruk medverka till att påverka den naturliga vattenbalansen positivt samt 
bidra till ett bättre lokalklimat, bättre luftkvalitet, kolinlagring och mildra extrema väderhändelser. 
Men i många fall har permanent och högvuxen vegetation, som buskar och träd, större effekt. Gällande 
färskvatten finns det en risk att gödsling bidrar till näringsläckage till grundvattnet. Om bekämp-
ningsmedel används kan detta också påverka grundvattnet negativt. Naturligtvis påverkas vattenbalan-
sen negativt om man använder dricksvatten till bevattning. 
 
Stadsbruk kan ha både positiva och negativa effekter på erosion och jordkvalitet, beroende på hur od-
lingen genomförs. I de fall som man, genom att aktivera platsen med odling, undviker att den bebyggs 
eller hårdgörs, så bidrar man till att upprätthålla jordens bördighet. 
 
När det gäller ekosystemtjänster som medicinalväxter, pollinering, biologisk kontroll, habitat för växt- 
och djurarter samt förvaltning av genetisk diversitet, så är effekterna i de flesta fall lätt positiva och 
kan stärkas genom medvetet fokus på dessa frågor i utformning och val av grödor. 
 
Även när det gäller ekosystemtjänster som rekreation samt fysisk och mental hälsa, turism och känsla 
av sammanhang och platsanknytning, så kan stadsbruk, med rätt utformning och tillgänglighet, stärka 
dessa värden. Huruvida de estetiska värdena på en plats stärks eller inte av stadsbruk varierar stort 
mellan olika individers estetiska uppfattning, men genom att hålla ordning och genom att involvera 
dem som vistas på och omkring platsen i samband med utformningen finns goda möjligheter att det 
väger över åt det positiva hållet. 
 
Genom att arbeta med en facilitator som samordnar odlarna och deras kontakter med både kommunala 
instanser och kunder, har man lyckats få igång ett antal odlingsföretag som ser ut att ha långsiktigt 
hållbara förutsättningar. 
 
Primära effekter: 

• produktion av livsmedel 
• mötesplats 
• aktivering av ytor 
• integration 
• trygghet 
• rekreation 
• hälsofrämjande 

 
Inblandade ekosystemtjänster 
Högst prioriterade: 
Rekreation samt mental och fysisk hälsa 

• Många mår bra av att odla, odling kan bidra både till rehabilitering och friskvård. Odlingen 
kan dessutom ge sociala kontakter, meningsfull sysselsättning och fysisk aktivitet. 

Sociala interaktioner 
• Odlingarna tjänar som en social mötesplats där människor kan mötas och dela kunskaper och 

upplevelser med varandra. 
Naturpedagogik 
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• Att odla är att förstå hur mat blir till och hur vi människor är beroende av naturen och det den 
ger oss. I en krissituation är det också viktigt med en befolkning som vet hur man odlar. 

Matproduktion 
• En ekosystemtjänst som matproduktion påverkas självfallet positivt av att stadsbruk kommer 

till platsen (förutsatt att platsen inte redan tidigare bidrog till matproduktion). 
 
Dessutom följande: Habitat, Biologisk mångfald, Lokalklimat och luftkvalitet, Upptag och inlagring 
av kol, Mildra extrema väderhändelser, Skydd mot erosion och upprätthållande av jordens bördighet, 
Pollinering, Biologisk bekämpning, Turism, Estetik och sinnliga upplevelser, Spirituella upplevelser 
och platsanknytning, Råmaterial, Färskvatten, Resurser för medicin. 
 
Framtida utmaningar 
Sannolikt innehåller framtiden en kombination av olika sätt för stadsborna att skaffa sin mat. Det är 
inte att vänta sig att städerna kan odla all mat som deras medborgare behöver. Det kommer fortfarande 
att behövas vetefält och potatisåkrar. Men stadsbruk kan, som en del av delningsekonomin, lyfta det 
multifunktionella användandet av marken, och kombinera livsmedelsproduktion med social integre-
ring, pedagogiska möjligheter och ökad livskvalitet.  
 
Områden med obrukad mark finns i och kring de flesta tätorter. Stadsbrukskonceptet kan, med lokala 
anpassningar, upprepas på många ställen. Det är viktigt att man går in med ett långsiktigt engagemang, 
tydlig rollfördelning och tydliga planer.  
 
Projektet Stadsbruk fick hösten 2016 vidare stöd från Vinnova för fas tre och fortsätter att utveckla 
kunskap och nya testbäddar. 
 
Läs mer: 
http://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-
forvaltning/forskning/forskningsprojekt/stadsbruk/ 
 
 
 
  

http://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/forskning/forskningsprojekt/stadsbruk/
http://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/forskning/forskningsprojekt/stadsbruk/
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Forskaren kommenterar: 
 
Att förvalta med ekosystemtjänster – en kontinuerlig process som formar 
och omformar gröna miljöer i staden 
 – Thomas Randrup 
 
Förvaltning av grönområden är en del av en arbetsgång som består av planering, design, anläggning 
och förvaltning, se figur 1. Här spelar förvaltning en central del i en ständig följd av verksamheter där 
förvaltning syftar till ”underhåll" av det som anlagts. Emellertid kan strategisk förvaltning betraktas 
som en process där planering, projektering, anläggning och förvaltning ständigt pågår i en evolutionär 
process som utvecklar och omformar grönområden. 

 

Figur 1. 

Vad är det viktigaste att tänka på? 

Strategisk förvaltning av grönområden är komplex och involverar ett antal aktörer, både offentliga och 
privata, såväl som ett antal aspekter. Dessa aspekter relaterar till "traditionella" hållbarhetsteman om 
ekonomi, social frågor och miljömässighet, men har också en särskild tonvikt på de kulturella och 
historiska aspekterna. Dessa kan alla betecknas som urbana ekosystemtjänster, se figur 1. Det är svårt 
att lyfta fram några av dessa aspekter, eller urbana ekosystemtjänster, som de viktigaste eller mest 
relevanta att överväga. Det beror på sammanhanget. I figur 1 beskrivs sammanhanget som antingen 
lokalt styre på kommunal nivå, där merparten av förvaltningen av urbana grönområden äger rum, eller 
så kan det kan vara på nationell eller till och med internationell nivå. Det kan finnas en tendens att ju 
högre nivå sammanhanget befinner sig på, ju längre bort kommer de direkta användarnas perspektiv 
och engagemang. I linje med detta, desto högre nivå på sammanhanget, desto fler aspekter som be-
handlas på policy-nivå, jämfört med direkt inblandning, direkt tillämpning eller direkt upplevelse på 
lokal nivå. 
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Figur 2.  

Vad är det svåraste i det här arbetet? 
På kommunal nivå bör förvaltning av grönområden helst utföras på tre organisatoriska nivåer, se figur 
2. På politisk nivå utvecklas de övergripande politiska visionerna och strategierna. På det taktiska pla-
net utförs själva planeringen och på operativ nivå levereras underhållet. Helst innebär förvaltning av 
gröna miljöer att alla tre nivåerna involveras, men i praktiken läggs i Sverige mest resurser (upp till 80 
%) på operativ nivå. När det gäller hanteringen av urbana ekosystemtjänster innebär detta att eko-
systemtjänsterna främst underhålls (gräsmattor klipps, häckar skärs etcetera), medan användarenga-
gemang, långsiktig planering och tvärvetenskaplig utveckling av visioner och strategier för att opti-
mera de urbana ekosystemtjänsterna, är en utmaning i kommunala sammanhang. 
 
Vad är det mest belönande? 
(Urban) förvaltning av grönområden rör lyckosamt nog en fråga med högt samhälleligt och allmänin-
tresse nuförtiden. På gott och ont har klimatförändringarna förändrat hur många ser och upplever 
grönområden. Grönområden och grönstrukturer används nu som verktyg för klimatanpassning, i form 
av till exempel gröna tak, i syfte att minimera dagvattenavrinning från hustaken, men också för att 
isolera byggnaden, för att öka avdunstningen och fuktigheten i urbana områden och för att öka den 
biologiska mångfalden. På samma sätt erkänns nu många andra urbana grönstrukturer för att vara 
mycket mer än en vacker plats att vistas på, utan också som en plats att rekreera sig mentalt eller fy-
siskt. De lågt hängande frukterna i hanteringen av urbana grönområden verkar vara det generellt höga 
erkännandet av de gröna miljöernas nytta. 
 
Läs mer: Randrup et al., 2005 
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SUMMERING – TIO RÅD I ARBETET MED  
EKOSYSTEMTJÄNSTER 
 
 
 

• Diskutera utifrån funktioner relativt behov och målsättningar. När vi prioriterar vad vi 
vill uppnå är det bra att utgå ifrån vilka funktioner vi vill prioritera och vilka våra målsättning-
ar med dem är. 

• Utgå från människornas behov på platsen idag och vad vi vill att den ska bli. Ekosystem-
tjänster handlar om hur vi vill att ekosystemen på en specifik plats ska motsvara de behov som 
människorna har vid denna plats. 

• Utgå från platsens egenskaper idag och dess potential i ett framtida sammanhang. Glöm 
inte att fundera över hur platsens potential förändras när sammanhanget omkring platsen för-
ändras. Idag förändras till exempel många urbana utemiljöer av att de ska fungera för betydligt 
fler användare, i och med urbaniseringen och förtätningen. Hur påverkar det värdet av platsen 
och var går gränsen för vad den kan hantera? 

• Utgå från platsens sammanhang i kvarteret, stadsdelen, staden, regionen. Utgå från plat-
sen, men analysera hur den passar in i de större sammanhangen, och med våra målsättningar i 
denna skala. 

• Tänk helhet, system, mångfunktionalitet. När vi arbetar med ekosystemtjänster får vi inte 
glömma att våra utemiljöer ger många olika fördelar, inte bara lösningen till det problem vi 
arbetar med för stunden, och att allt hänger ihop i system – varje förändring påverkar också 
andra delar av systemet. 

• Zooma in och ut mellan skalorna. När vi arbetar med ekosystemtjänster måste vi hela tiden 
växla perspektiv mellan detaljnivå och helhet. 

• Analysera platsens vegetation och funktioner utifrån de fyra s:en: Stärka, Skapa, Skydda, 
Skippa. 

• Involvera de som använder platsen tidigt i processen. Dels för att ta del av deras kunskap, 
dels för att förankra det vi vill göra. 

• Samarbeta med andra förvaltningar, aktörer, intressenter. Ekosystemtjänsterna arbetar 
över fastighets- och förvaltningsgränser – det måste vi också göra. 

• Se på hur andra gjort, lär av varandra. Det är svårt att hitta system som hanterar alla vari-
ablerna hos alla typer av platser. Ibland kan det vara lättare att se på andras lärande exempel 
och fundera över hur de skulle fungera i våra egna miljöer och sammanhang. 
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Ekosystemtjänsternas 
bidrag till god 
urban livsmiljö 
 
 

Ekosystemtjänster uppmärksammas alltmer som ett viktigt inslag för en 

hållbar utveckling av städer och samhällen. Ekosystemen i form av både 

befintlig och anlagd urban natur gör städerna trivsamma, hälsosamma 

och attraktiva – potentialen som en resurs för hållbar stadsutveckling är 

uppenbar. En hållbar attraktiv stad kräver hållbara attraktiva gröna och 

blå lösningar.  

Alla typer av natur i och nära staden bidrar på olika sätt till de 

urbana ekosystemtjänsterna, oavsett om det handlar om ruderatmarker, 

tekniskt avancerade gröna tak och fasader, stadsodling i pallkragar, par-

ker, gatuträd, kyrkogårdar, bostadsgårdar eller markreserven i stadens 

ytterområden. 

Urban natur kan skydda mot buller, utjämna temperaturer, han-

tera stora vattenflöden och stärka människors hälsa och välbefinnande. 

Urban natur främjar den biologiska mångfalden, genom att ge bättre 

förutsättningar för olika arter av växter och djur att trivas och överleva.  

Framtidens städer ska vara täta och gröna, men det är viktigt att 

förstå att fördelarna med detta får vi genom närhet mellan människor 

och funktioner, inte främst genom att det är tätt mellan byggnaderna. 

Urbana mötesplatser som parker, torg, skolgårdar, bostadsgårdar och 

odlingsutrymmen bör ha en självklar plats i urbana miljöer – det är 

till stor del dessa platser som ger stadskvalitéerna. Det är viktigt att 

ekosystemtjänster behandlas som en tillgång för livsmiljöer i staden, och 

blir en del i arbetet med att planera, gestalta, anlägga och förvalta dessa 

miljöer. Lämpliga vegetationsval är en del av denna process.

Rapporten innehållet ett stort antal lärande spjutspetsexempel från 

Sverige och andra länder, men också diskussion och analys av hur eko-

systemtjänster kommer in i planerings-, projekterings- och förvaltnings-

arbete, och avslutas med tio goda råd för arbetet med ekosystemtjänster. 

Vår förhoppning är att denna rapport ska hjälpa stadsbyggnadsproces-

sens olika aktörer att använda nyttan med urban natur och att ta in 

ekosystemtjänsterna i befintliga arbetssätt och processer.
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