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Begreppsförklaring:
Grönytefaktor [GYF] - ett planerings- och styrinstrument för att säkerställa
grönskande närmiljöer inom stadsbyggnad. GYF ser till hållbart byggande med
grönska och vatten och kraven för denna sätter kommunen upp.
Ekosystemtjänster [ES] - en produkt eller tjänst från naturens ekosystem som bidrar
till och gynnar människors välbefinnande. Några exempel på sådana tjänster är rening
av luft, vattenreglering, bullerdämpning och naturupplevelser.
Grön punkt - ett tillägg till GYF i form av mer specifika delfaktorer för grönska.
Några exempel på sådana faktorer kan vara fågelholkar och bon, biotoper och
karaktärsträd. Kan även kallas tilläggstjänst.
Miljöbyggprogram SYD [MBP] - ett program för miljöanpassat byggande framtaget
gemensamt av Lunds kommun, Malmö stad och Lunds universitet. GYF ingår som en
del i programmet som håller på att fasas ut efter lagändringar angående att ställa
särkrav på byggprojekt.
Care of City [℅ city] - ett projekt som ägs av Stockholms stad och har genomförs
tillsammans med Malmö stad, NCC, SP, White arkitekter, WSP, U&We, Albaeco,
Esam samt Ekokultur och finansieras av Vinnova. Målet med projektet är att
maximera samhällsnyttan genom att ta fram konkreta förslag för hur man använder
ekosystemtjänster i staden.

Abstract

Abstract
Purpose: Cities need greenery, ecosystems and ecosystem services. Green area ratio
(GAR) is a tool that ensures greenery in urban environments. As a part of its urban
development of the new city area Södra Munksjön the municipality of Jönköping will
include GAR in the local plan for green structure. In order to design a GAR model,
one must know the conditions of the site and vision of the city. This study aims to
map the ecosystem services located in the area today as well as the ecosystem services
that can be created, protected, strengthened or skipped in the new city area.
Furthermore, it is also investigated how the local GAR model can be used in other
areas in Jönköping municipality.
Method: A qualitative study has been conducted with the help of literature studies,
document analysis, observation and interviews. With starting point in the model of
guidance on ecosystem services in city planning from ℅ city ecosystem services has
been identified. Interviews have been conducted with landscape architects with
experience from working with GAR in a context similar to the one in Jönköping.
Findings: The mapping of ecosystem services in the area of Södra Munksjön shows
that most services from ℅ city can be identified and that the cultural ecosystem
services should be premiered in the GAR model designed for the city area. In order
for the local GAR model to be applied in other areas, it's easier if the formulations in
the model are general and supplemented with separate site-specific information.
However, in order for GAR to produce good results the most important factor is to
have stated and well formulated goals to aim for.
Implications: Through good planning, one solution can benefit several ecosystem
services at the same time, which is recommended in urban environments. Thus the
conclusion is that focus should lay on cultural ecosystem services and multifunctionality that result with all services benefiting. Since GAR is a new tool for
Jönköping, it is of great importance to include stakeholders and building contractors at
an early stage.
Limitations: The mapping of ecosystem services made in Södra Munksjön has been
based on a geographical location and documents linked to this place, which means
that the results are limited to Södra Munksjön. However, the analysis and discussion
of how a GAR model can be taken from a current area to be applied elsewhere could
be taken on by cities that are planning to use GAR or want to develop an existing
GAR model.
Keywords: green area ratio, green spots, additional services, ecosystem services, city
planning, urbanization
Content is described in Swedish below.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Städer behöver grönska, ekosystem och ekosystemtjänster. Grönytefaktor
(GYF) är ett verktyg som säkerställer grönska i urbana miljöer. Jönköpings kommun
ska som del i sin stadsutveckling av Södra Munksjön inkludera GYF i sin
grönstrukturplan. För att utforma en GYF-modell måste man veta platsens
förutsättningar och målbilden för staden. Denna studie syftar till att kartlägga de
ES som finns i området idag samt vilka som bör skapas, skyddas, stärkas eller rent av
skippas i den nya stadsdelen. Vidare studeras även hur den lokala GYF-modellen kan
användas i andra områden i Jönköpings kommun.
Metod: En kvalitativ studie har genomförts med hjälp av metoderna litteraturstudie,
dokumentanalys, observation och intervjuer. Med utgångspunkt i Ekosystemtjänster i
stadsplanering - en vägledning framtagen av ℅ city har ekosystemtjänster
identifierats. Intervjuer har genomförts med landskapsarkitekter som arbetat med
GYF i sammanhang som liknar det Södra Munksjön och Jönköpings kommun står
inför.
Resultat: Kartläggningen av ekosystemtjänster i Södra Munksjön visar att de flesta
tjänsterna på ℅ citys lista kan identifieras och att de kulturella tjänsterna bör
premieras i den GYF-modell som ska utformas för området. För att den lokala GYFmodellen ska kunna appliceras på andra områden underlättar det om modellens
formuleringar är generella och kompletteras med separat platsspecifik information.
För att GYF ska ge bra resultat är dock uttalade och formulerade mål att styra mot den
viktigaste faktorn.
Konsekvenser: Genom god planering kan en och samma lösning gynna flera
ekosystemtjänster samtidigt, vilket rekommenderas i stadsmiljö. Slutsatsen är därför
att fokus bör ligga på kulturella ekosystemtjänster och mångfunktionalitet som
resulterar i att alla tjänster gynnas. Då GYF är ett nytt verktyg för Jönköping är det av
stor vikt att inkludera berörda aktörer och byggherrar i ett tidigt skede.
Begränsningar: Den kartläggning av ekosystemtjänster som gjorts i Södra Munksjön
har utgått från en geografisk plats och dokument knutna till denna vilket gör att
resultatet är begränsat till Södra Munksjön. Av den analys och diskussion som förs
gällande hur en GYF-modell kan tas från ett aktuellt område till att appliceras på
andra platser kan dock tas vidare av städer som planerar att använda GYF eller vill
utveckla en befintlig GYF-modell.
Nyckelord: grönytefaktor, gröna punkter, tilläggstjänster, ekosystemtjänster,
stadsplanering, urbanisering

ii

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
1

2

Inledning ................................................................................... 1
1.1

BAKGRUND ................................................................................................................................. 1

1.2

PROBLEMBESKRIVNING............................................................................................................... 3

1.3

MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................... 4

1.4

AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 4

1.5

DISPOSITION ............................................................................................................................... 4

Metod och genomförande ....................................................... 5
2.1

UNDERSÖKNINGSSTRATEGI ......................................................................................................... 5

2.2

KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER FÖR DATAINSAMLING .......................... 5

2.2.1

Frågeställning 1 ............................................................................................................... 6

2.2.2

Frågeställning 2 ............................................................................................................... 6

2.2.3

Frågeställning 3 ............................................................................................................... 6

2.3

3

VALDA METODER FÖR DATAINSAMLING ..................................................................................... 6

2.3.1

Litteraturstudie ................................................................................................................. 6

2.3.2

Dokumentanalys ............................................................................................................... 6

2.3.3

Observation ...................................................................................................................... 6

2.3.4

Intervju ............................................................................................................................. 6

2.4

ARBETSGÅNG .............................................................................................................................. 7

2.1

TROVÄRDIGHET .......................................................................................................................... 8

Teoretiskt ramverk ................................................................. 9
3.1

KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI .................................................................. 9

3.2

EKOSYSTEMTJÄNSTER................................................................................................................. 9

3.2.1

Kartläggning av ekosystemtjänster ................................................................................. 11

3.2.2

Stödjande ekosystemtjänster ........................................................................................... 12

3.2.3

Reglerande ekosystemtjänster......................................................................................... 12

3.2.4

Kulturella ekosystemtjänster........................................................................................... 13

3.2.5

Försörjande ekosystemtjänster ....................................................................................... 13

3.2.6

Urbana ekosystemtjänster .............................................................................................. 13

iii

Innehållsförteckning
3.3

4

3.3.1

Mångfunktionalitet .......................................................................................................... 14

3.3.2

Dagvattenhantering ........................................................................................................ 14

3.3.3

Återanvändning av mark i staden ................................................................................... 14

3.4

KOMMUNIKATION ..................................................................................................................... 14

3.1

SAMMANFATTNING AV VALDA TEORIER.................................................................................... 15

Empiri ..................................................................................... 16
4.1

EKOSYSTEMTJÄNSTER............................................................................................................... 16

4.1.1

Stödjande ekosystemtjänster i Södra Munksjön .............................................................. 16

4.1.2

Reglerande ekosystemtjänster i Södra Munksjön ........................................................... 18

4.1.3

Kulturella ekosystemtjänster i Södra Munksjön ............................................................. 20

4.1.4

Försörjande ekosystemtjänster i Södra Munksjön .......................................................... 22

4.1.5

Ekosystemtjänster i Malmö ............................................................................................. 22

4.1.6

Ekosystemtjänster i Stockholm........................................................................................ 23

4.2

GRÖNA PUNKTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER ............................................................................... 23

4.2.1

Gröna punkter i Malmö .................................................................................................. 23

4.2.2

Tilläggstjänster i Stockholm ........................................................................................... 23

4.2.3

Gröna punkter och tilläggstjänster ................................................................................. 24

4.2.4

Gröna punkter/tilläggstjänster i Jönköping .................................................................... 25

4.3

UTVECKLING AV GRÖNYTEFAKTOR........................................................................................... 25

4.3.1

Utveckling i Malmö......................................................................................................... 25

4.3.2

Utveckling i Stockholm ................................................................................................... 26

4.4

5

STADSPLANERING ..................................................................................................................... 14

SAMMANFATTNING AV INSAMLAD EMPIRI ................................................................................ 26

Analys och resultat ................................................................ 29
5.1

ANALYS .................................................................................................................................... 29

5.1.1

Ekosystemtjänster ........................................................................................................... 29

5.1.2

Gröna punkter................................................................................................................. 30

5.1.3

Grönytefaktor.................................................................................................................. 30

5.2

FRÅGESTÄLLNING 1 .................................................................................................................. 31

5.3

FRÅGESTÄLLNING 2 .................................................................................................................. 32

iv

Innehållsförteckning

6

5.4

FRÅGESTÄLLNING 3 .................................................................................................................. 33

5.1

KOPPLING TILL MÅLET .............................................................................................................. 33

Diskussion och slutsatser ...................................................... 34
6.1

RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 34

6.2

METODDISKUSSION ................................................................................................................... 34

6.3

BEGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................... 35

6.4

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 35

6.5

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................................... 36

Referenser..................................................................................... 37
Bilagor ........................................................................................... 42

v

Inledning

1

Inledning

Denna undersökning har genomförts vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom
ramen av examensarbetet på 15 hp. Arbetet har utförts med stöd från Södra Munksjön
Utvecklings AB (SMUAB).
I detta kapitel presenteras bakgrunden till undersökningen. Det bakomliggande
problemet, målet och de valda frågeställningarna. Projektets avgränsningar och
upplägg av arbetet kommer också att presenteras.

1.1 Bakgrund
Det förändrade klimatet är ett faktum och världen kommer att utsättas för ett strängare
klimat med värmeböljor och mer regn. Samtidigt utsätts städer och storstadsregioner
för allt större påfrestning i och med den urbaniserande trenden (Boverket, 2012). Ett
system som effektivt kan hantera och mildra både klimatet och skapa en trevlig och
hälsosam miljö för stadens invånare är naturen; ekosystemen och ekosystemtjänster
(ES) (c/o city, 2014a).
Ett verktyg som kan används för att säkerställa grönska i staden är grönytefaktor
(GYF). Det kommer ursprungligen från Tyskland och har spridits över världen. Egna
tolkningar finns i Sydkorea, USA (Keeley, 2010) och Danmark (Boverket, 2010a).
GYF introducerades i Sverige på European Homes Fair i Malmö 2001 då det
användes i Bo01-området, vilket var det första steget i omvandlingen av Västra
Hamnen, ett tidigare industriområde (Malmö City Planning Office, 2015).
GYF är en beräkningsmodell som bygger på delfaktorer som ger olika poäng och
används för att kompensera för de hårdgjorda ytorna med gröna ytor, såsom gröna tak,
vattenytor, träd och buskar (Boverket, 2010a). I Formel 1 presenteras en principiell
uppställning av GYF.

Formel 1. En principiell beräkning av GYF (Delshammar och Falck, 2014)
I linje med den antagna stadsbyggnadsvisionen i Jönköpings kommun fortsätter
Jönköping växa kring Munksjön (Jönköpings kommun, 2008b) och ett kommunägt
bolag har grundats för att driva utvecklingen; Södra Munksjön Utveckling AB
(SMUAB). En del i arbetet och utvecklingen av Södra Munksjön är att utforma och
använda GYF som del i den lokala grönstrukturplanen. Arbetet och utvecklingen sker
i etapper (se Figur 1) vilka SMUAB kommer att arbeta med tillsammans med Radar
arkitektur (H. Wahlgren, personlig kommunikation, 13 februari, 2017). Stadsdelen
kommer totalt innehålla 6 000 – 8 000 bostäder, 11 500 arbetsplatser och 453 000 m2
kommersiella ytor (Jönköpings kommun, 2012a).
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Figur 1. En karta visandes indelningen av Södra Munksjöns delområden av Garneij
och Johansson (2017) enligt data från Jönköpings kommun (2012)
Visionen är att omvandla det tidigare industriområdet till en ny, grönskande och
hållbar stadsdel som stärker och binder samman Rocksjöns Naturreservat och
Tabergsån (Figur 2). Utöver kommersiella ytor, arbetsplatser och boende önskas
grönska; att gynna den biologiska mångfalden och bevara befintliga ES (H. Wahlgren,
personlig kommunikation, 13 februari, 2017).
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Figur 2. Stråket från Tabergsån till Rocksjön är av stor vikt för ekosystemtjänster.
Inom området Södra Munksjön kan dessa stärkas (Garneij & Johansson, 2017).
Baserad på data från Jönköpings kommun (2015)

1.2 Problembeskrivning
Alla städer och stadsdelar är unika, alla har olika förutsättningar och olika behov.
Vilka ES som är aktuella och relevanta beror på staden (Gómez-Baggethun & Barton,
2012). Det finns många intressen som delar och kämpar om samma ytor (c/o city,
2014a) och stadsplanerare måste hushålla med de ytor som finns. När ny mark frigörs
i samband med att industriområden återanvänds är det vanligt att ta chansen att bygga
billiga bostäder men vad som ofta efterfrågas av stadens invånare är dock mer
grönytor som kan användas för rekreation och ger en mer tilltalande stadsbild (Loures,
2014). Samtidigt för grönska och grönytor med sig stora nyttor, bland annat genom
klimathantering (℅ city, 2014a; Mace, Norris & Fitter, 2012) och inverkan på
människors hälsa (Grahn & Stigsdotter, 2003). Detta utgör starka argument för att
inkludera ES i stadsplaneringen.
Med detta i åtanke, samt SMUABs önskan om att bevara ES och stärka biologisk
mångfald, krävs en kartläggning av området; ES måste identifieras och värderas.
Den nya stadsdelen byggs på tidigare industrimark. Den modell som kommer arbetas
fram utgår från de speciella markförutsättningar som råder i Södra Munksjön men inte
3
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är representativa för kommunen i övrig. SMUAB och Jönköpings kommun ser en
möjlighet i att använda och utveckla GYF-modellen vidare i kommunen. Då
kommunen generellt bygger på jordbruksmark (H. Wahlgren, personlig
kommunikation, 13 februari, 2017) är frågan hur detta ska genomföras.

1.3 Mål och frågeställningar
Målet är att kartlägga befintliga ekosystemtjänster i Södra Munksjön och hur dessa
kan främjas i form av GYF och gröna punkter, samt att ge förslag till hur den
stadsdelsspecifika modellen kan utvecklas till en modell som är
kommunövergripande.
Frågeställningar:
1. Vilka ekosystemtjänster finns att väga in i utformandet av GYF för Södra
Munksjön?
2. Vilka tillägg till GYF i form av gröna punkter är lämpliga för Södra
Munksjön?
3. Hur kan GYF-modellen för Södra Munksjön appliceras på hela Jönköpings
Kommun?

1.4 Avgränsningar
En GYF-modell för Södra Munksjön eller Jönköping kommer inte att tas fram,
eftersom det anses vara ett alltför omfattande mål inom ramen för ett examensarbete
på kandidatnivå. Det kommer endast att tas fram underlag till en sådan modell. En
ekonomisk värdering av ekosystemtjänster kommer inte att göras.

1.5 Disposition
Vidare i rapporten redogörs för vilka metoder som valts och dess kopplingar till
frågeställningarna, undersökningsstrategi och arbetsgång för att uppnå målet under
avsnittet Metod och genomförande. I slutet av avsnittet diskuteras även rapportens
trovärdighet med hänsyn till reliabilitet och validitet. Därefter presenteras i Teoretiskt
ramverk den vetenskapliga grunden för arbetet innefattande ekosystemtjänster,
stadsplanering och kommunikation samt kopplingen mellan dessa i förhållande till
frågeställningarna. Efter detta följer avsnittet Empiri där insamlad data läggs fram och
sammanfattas. Insamlad data består av intervjumaterial och information framtagen
från dokumentanalyser för underlag till modellen från ℅ city. Empirins resultat
analyseras sedan i förhållande till det teoretiska ramverket under avsnittet Analys och
Resultat. Här presenteras även resultatet som besvarar frågeställningarna. Slutligen
kommer arbetets metod och resultat att diskuteras samt slutsatser dras utifrån dessa i
avsnittet Diskussion och slutsatser. Rapporten avslutas med förslag på vidare
forskning.
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I detta kapitel presenteras vald metod för undersökning och varför denna är lämplig.
Arbetsgång kommer att redovisas samt visa på trovärdigheten i undersökningen.

2.1 Undersökningsstrategi
Fokus i rapporten ligger på skapandet av verktyget GYF och ES, som har en viktig
roll i den nya stadsdelen. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ fallstudie
på området Södra Munksjön. Kvalitativ data har hämtats från intervjuer och
dokument. Studien har utgått från modellen Ekosystemtjänster i stadsplanering - en
vägledning (℅ city, 2014a) som fungerar som ett analysverktyg vid identifiering och
värdering av ES i städer. Arbetssättet ska hjälpa “att lättare ta hänsyn till och hitta
motiv för ekosystemtjänster under planprocessen” (℅ city, 2014a, s. 23). Den består
av tre steg: Identifiera, Bedöma och Verkställa, se Bilaga 1. Inom studien har även
Guide för värdering av ekosystemtjänster från Naturvårdsverket (2015) använts,
vilket fungerar som en handledning vid värdering av ekosystemtjänster från ett
metodmässigt perspektiv, dvs. hur en värdering kan genomföras. I denna finns förslag
på en övergripande strategi för att identifiera ekosystemtjänster, se Bilaga 2.
I linje med en kvalitativ studie har kvalitativa intervjuer hållits med sakkunniga inom
ES och GYF med syftet att få en bakgrund samt underlag till problemet och samla
information om hur kommuner som aktivt använder GYF ser på ES, gröna punkter
och en mer utbredd användning. Kommunala dokument och handlingar har gett svar
kring förhållanden och skeenden för området Södra Munksjön.

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

I avsnittet beskrivs de undersökningsmetoder som använts för att besvara studiens
frågeställningar. Figur 3 visar sambandet mellan respektive frågeställning och metod.

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling (Garneij &
Johansson, 2017
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2.2.1

Frågeställning 1

Vilka ekosystemtjänster finns att väga in i utformandet av GYF för Södra Munksjön?
Frågeställningen besvaras med hjälp av en kartläggning baserad på ℅ citys modell
och Naturvårdsverkets guide. Med utgångspunkt i dessa har dokumentanalys gjorts.
Därefter genomfördes en observation och intervjuer som bekräftelse på data hämtad
från dokumenten.
2.2.2

Frågeställning 2

Vilka tillägg till GYF i form av gröna punkter är lämpliga för Södra Munksjön?
Frågeställningen besvaras med analys av kommunala dokument och handlingar samt
observation som legat till grund för intervjuer vilka styrkt och kompletterat analysen.
Intervjuer har gjorts med erfarna aktörer som arbetat med GYF och del- och
tilläggsfaktorer.
2.2.3

Frågeställning 3

Hur kan GYF-modellen för Södra Munksjön appliceras på hela Jönköpings Kommun?
Frågeställningen besvaras genom litteraturstudie samt intervjuer med aktörer med
erfarenhet och expertis inom verktyget GYF och möjligheterna med det. Genom en
sammanställning och jämförelse av insamlad data har en samlad bedömning gjorts.

2.3 Valda metoder för datainsamling
2.3.1 Litteraturstudie
Litteraturstudier av artiklar, rapporter och konferensbidrag har gett bakgrundskunskap
och klargjort den nuvarande forskningsfronten, vilket enligt Patel och Davidson
(2011) är ett lämpligt tillvägagångssätt. Teorier som tagits fram utifrån
litteraturstudien syftar att ligga nära undersökningens syfte och frågeställningar, och
arbetet bör bygga vidare på tidigare forskning (Blomkvist & Hallin, 2014).
2.3.2 Dokumentanalys
I linje med fallstudien har dokument samlats in och analyserats (Blomkvist & Hallin,
2014). Detta innefattar bland annat officiella handlingar, kartor och bilder och kan
användas för att klargöra frågeställningar kring faktiska förhållanden (Patel &
Davidson, 2011). I studien har exempelvis kartor, guider, rapporter och program
kopplade till aktuella projekt använts.
2.3.3 Observation
Som kontroll till insamlade dokument och för kunna studera förhållanden som inte
finns beskrivna i dokument har observation valts som en metod. Blomkvist och Hallin
(2014) beskriver det som en lämplig metod att använda när frågeställningen är av
utforskande natur. Dokumentation ett viktigt underlag för vidare analys och delas in i
två konstruktioner; den första graden är vad man ser och hör och den andra graden är
egna reflektioner (Blomkvist & Hallin, 2014). Observationen skedde i form av ett
platsbesök i Munksjöstaden och kamera användes för att dokumentera.
2.3.4

Intervju

Kvalitativa intervjuer har genomförts. Denna typ av intervju kan vara strukturerad
eller ostrukturerad; en strukturerad intervju har specifika och fokuserade frågor, ofta
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med ett flertal ämnesområden och en tillhörande intervjuguide, medan en
ostrukturerad intervju fungerar som ett öppet och förutsättningslöst samtal om ett
ämne som ska diskuteras (Blomkvist & Hallin, 2014). Semistrukturerad intervju är en
tredje typ av intervju, en kombination mellan de båda andra. Semistrukturerade och
kvalitativa intervjuer har valts då det inte ställer lika stora krav på intervjuaren som en
ostrukturerad intervju men behåller en öppen diskussion genom intervjun.
Teman med tillhörande frågor har för varje intervju tagits upp i en egen intervjuguide.
Detta ger respondenterna utrymme att beskriva sin arbetsgång och syn på ämnet (Patel
& Davidsson, 2011).

2.4 Arbetsgång
Arbetet inleddes med att läsa litteratur och rapporter kring ämnet för att få vidare
uppslag till nyckelord och artiklar. Vidare lästes vetenskapliga artiklar för att få
kunskap om forskningsfronten. Sökningar gjordes i databaserna Scopus,
ScienceDirect och Google Scholar med sökord så som grönytefaktor,
ekosystemtjänster, stadsplanering och urbanisering. Den insamlade informationen är
sammanfattad i Teorikapitlet.
Vidare samlades en stor del datamaterial i form av program, inventeringar,
kartmaterial och rapporter in från Jönköpings kommun och myndigheter samt Malmö
respektive Stockholm stad. Dessa analyserades med hjälp av ℅ citys modell i
kombination med Naturvårdsverkets guide. ℅ citys modell användes för att finna de
ES som är viktiga för området och därefter implementerades Naturvårdsverkets guide
vid undersökning och identifiering. Egna kartor baserade på kommunala dokument
skapades under processen med GIS-verktygen ArcGIS och ArcMap till hjälp.
Därefter genomförde författarna en observation i form av platsbesök vid Södra
Munksjön för att bekräfta insamlad data och få djupare kunskap om området. Denna
resulterade främst i kunskap om sociala och kulturella ES samt förståelse för områdets
egenskaper. Dokumentation från observationen finns i Bilaga 10.
Med utgångspunkt i frågeställningarna, Teori och insamlad Empiri utformades en
intervjuguide som anpassades till de projekt respektive respondent arbetat med.
Guiden skickades till respondenterna via mail cirka två dagar innan intervjutillfället
för möjlighet till förberedelser. Båda författarna var med under intervjuerna, den ena
ledde intervjun och den andra förde anteckningar. Alla intervjuer spelades in och
sammanfattades och skickades till respektive respondent för möjlighet till att rätta
eventuella feltolkningar. I Tabell 1 presenteras studiens intervjuer och respondenter.
Intervjuguider samt sammanfattningar ligger som Bilagor.
Tabell 1. Intervjuer och respondenter (Garneij & Johansson, 2017)

Efter sammanställning i Empirikapitlet analyserades datan i relation till Teorikapitlet
för att för att få fram ett resultat och svar på frågeställningarna och målet. Resultatet
återkopplas sedan till arbetssättet i en slutlig Diskussion. I Figur 4 illustreras
arbetsgången för studien som beskrivits.
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Figur 4. Figuren visar arbetsgången för arbetet (Garneij & Johansson, 2017)

2.1 Trovärdighet
I den kvalitativa studie som genomförts har frågeställningarna besvarats med hjälp av
triangulering för att säkerställa inre validitet. Triangulering innebär att två eller fler
metoder har använts i arbetet med varje fråga (Trost, 2010). Insamlad teori i form av
litteratur består av både aktuella och till viss del äldre referenser, som anses vara
relevanta som källor till de nyare referenserna. Användandet av äldre referenser ökar
validiteten då man går tillbaka till källans ursprung. Även modellerna från ℅ city och
Naturvårdsverket som är framtagna av myndigheter och verksamma aktörer inom
branschen ses som validerade pålitliga källor för vägledning.
I intervjuguiden delades frågorna in i olika teman och områden för att svaren lättare
skulle kunna analyseras. Detta säkerställer en god inre validitet hos det insamlade
materialet. När materialet sedan jämförts och analyserats utifrån data från tidigare
forskning och dokument har även den yttre validiteten stärkts. Provintervjuer har
genomförts både per samtal på plats och per telefon för att förbereda författarna och
testa intervjuguiden samt utrustningen. Båda författarna har närvarat vid samtliga
intervjuer för att undvika feltolkningar och samtalen har spelats in med två
mobiltelefoner för att uppnå en god reliabilitet. Efter varje intervju har respondentens
svar sammanfattats och skickats till respektive respondent som ett sammandrag för att
kontrollera att svaren tolkats korrekt. Detta har gjorts så snart som möjligt efter
intervjutillfällena för att både författarna och respondenten skulle ha samtalet färskt i
minnet. Samtal och intervjuer har genomförts med sakkunniga planerare och
landskapsarkitekter som har arbetat och arbetar med GYF inom stadsplanering.
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I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för att kunna besvara
frågeställningarna.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
I följande avsnitt beskrivs de vetenskapliga referenser som legat till underlag för att
besvara frågeställningarna, se Figur 5.
1. Vilka ekosystemtjänster finns att väga in i utformandet av GYF för Södra
Munksjön?
2. Vilka tillägg till GYF i form av gröna punkter är lämpliga för Södra Munksjön?
3. Hur kan GYF-modellen för Södra Munksjön appliceras på hela Jönköpings
Kommun?

Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och teori (Garneij & Johansson)

3.2 Ekosystemtjänster
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) definierar ekosystemtjänster
(ES) som; “Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors
välbefinnande”. Denna definition har även Naturvårdsverket (2012, s. 25) liksom ℅
city (2014a) valt att använda. TEEB (2010) har identifierat 22 ekosystemtjänster och
delat in dessa i fyra kategorier; försörjande, reglerande, kulturella samt stödjande (se
Tabell 2).
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Tabell 2. TEEBs 22 ekosystemtjänster och indelningen av dessa (Garneij &
Johansson, 2017) en direktöversättning enligt data från TEEB (2010)

TEEBs lista har legat till grund för den lista Naturvårdsverket (2015) har tagit fram
med exempel på ES för svenska förhållanden. Naturvårdsverkets lista (Tabell 3) håller
samma struktur med de fyra huvudkategorierna men innehåller färre tjänster än
föregångarens lista. Den största skillnaden ses i att TEEB (2010) har ett stort antal
reglerande tjänster samt att de ingående tjänsterna under stödjande tjänster skiljer sig
åt.
Tabell 3. Naturvårdsverkets ekosystemtjänster och indelningen av dessa (Garneij &
Johansson, 2017). Enligt guide från Naturvårdsverket (2015)

TEEBs och Naturvårdsverkets listor ligger till grund till den ℅ city (2014a) tagit
fram över ES i stadsplanering. Många av de ingående tjänsterna återfinns hos de båda
föregångarna, men en ny tjänst som ℅ citys lista (se Tabell 4) inkluderar är
Bullerreglering.
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Tabell 4. ℅ citys lista över olika ekosystemtjänster (Garneij & Johansson, 2017).
Enligt modell från ℅ city (2014a)

3.2.1

Kartläggning av ekosystemtjänster

c/o citys (2014a) Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning (se Bilaga 1)
samt Naturvårdsverkets (2015) Guide till värdering av ekosystemtjänster (se Bilaga 2)
är två arbetsmodeller för att identifiera och värdera ES. En kombination av dessa
används som stöd vid kartläggningen av ES i Södra Munksjön.
Modellen från c/o city (2014a) bygger på tre steg; Identifiera, Bedöma och Verkställa
(se Figur 6). I första steget ges förslag på frågor kring varje ES och dokument där
svaren skulle kunna finnas. Naturvårdsverkets (2015) vägledning för identifiering ser
liknande ut men där samma frågor ställs till samtliga ES (se Figur 7).

Figur 6. Exempel på c/o citys (2014a) arbetssätt att Identifiera, Bedöma och
Verkställa
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Figur 7. Naturvårdsverkets (2015) modell för identifiering av ekosystemtjänster
3.2.2

Stödjande ekosystemtjänster

De stödjande ES utgör en grund för att de övriga kategorierna (℅ city, 2014a). Genom
att ha en god biologisk mångfald med stor artrikedom stärker man andra ES och deras
förmåga att stå emot värmeböljor, översvämningar, stormar med mera (Mace, Norris
& Fitter, 2012; Gómez-Baggethun & Barton, 2012).
Biologisk mångfald förknippas ofta med naturligt gröna miljöer men Persson & Smith
(2014) menar att det finns många åtgärder som möjliggör att biologisk mångfald kan
upprätthållas även i urbana miljöer. För att detta ska lyckas krävs att planeringen av
staden inte delas upp utan planeras som en helhet och att det gröna inkluderar alla
typer av miljöer; infrastruktur, trädgårdar, parker och industrimark. När det kommer
till att bevara biologisk mångfald i urbana miljöer finns det olika målsättningar och
alla kräver olika åtgärder, det krävs att man tydligt klargör dessa. Persson & Smith
(2014, s. 59) identifierar de olika målsättningarna som att:
i.
ii.
iii.
3.2.3

bevara arter för framtida generationer
ge invånare ökad möjlighet att uppleva och förstå biologisk mångfald
gynna ekosystemtjänster

Reglerande ekosystemtjänster

Reglerande ES förmildrar klimatet och klimateffekter som skapas av oss människor
samt naturen själv. Det finns tekniska lösningar som också kan göra detta men det har
visat sig att naturliga strukturer är de mest effektiva och lönsamma (℅ city, 2014a).
Om alla markägare i ett grannskap arbetar med ES på sin mark gör det att alla
markägare gynnas (Cong, Smith, Olsson & Brady, 2014); har alla markägare
blommor på sin tomt gör det att pollineringen stärks i området (Klatt, Holzschuh,
Westphal, Clough, Smit, Pawelzik & Tscharntke, 2013).
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3.2.4

Kulturella ekosystemtjänster

Många studier visar på naturens hälsoeffekter på människan (Naturvårdsverket, 2017).
I en svensk studie har man hittat samband mellan stress och grönytor. Oavsett var man
bor, socio-ekonomiska förutsättningar, kön och ålder syns att ju mer tid man
spenderar i en grön miljö desto mindre påverkas man av stress. Även tillgängligheten
till grönska är avgörande; ju närmare man har till grönytor desto oftare kommer man
besöka dem. Att bo nära grönska eller ha en egen trädgård är det mest optimala
(Grahn & Stigsdotter, 2003). Stress på arbetsplatsen minskar också om grönskan är
lättillgänglig; enbart genom att se grönska från sin arbetsplats ökar trivseln hos de
anställda och den upplevda stressen minskar (Stigsdotter, 2003)
Studier visar även att det inte bara är de stora och naturliga grönytorna som är
viktigast. Att skapa oaser i miljöer där andelen grönska är låg och hälsorisker är höga
är en billig och effektiv lösning (Kuo, 2015).
3.2.5 Försörjande ekosystemtjänster
Intresset för stadsodling har fått ökat intresse under inflytande av den internationella
“urban gardening-trenden”. Snarare än livsmedelsproduktion har koloni- och
odlingslotter blivit populära av sociala och kulturella anledningar (Boverket, 2012).
Att ägna sig åt trädgårdsarbete har även visat sig ha stor inverkan på hälsan (Soga,
Gaston & Yamaura, 2016).
3.2.6

Urbana ekosystemtjänster

I en stad är medeltemperaturen höjd med cirka 0,5-3º Celsius på grund av värmeöeffekten, vilket medför att mikroklimatet är förändrat och att växtsäsongen är längre
(Naturvårdsverket, 2012). ℅ city (2014b) identifierar biologisk mångfald, pollinering,
dagvattenhantering, mikroklimat, bullerdämpning samt kultur, rekreation och hälsa
som viktiga ES i urban miljö. Grönska bidrar till en hälsosam miljö och möjlighet till
lek och motion. Genom sammanhängande grönytor stärks biologisk mångfald och ES
generellt. Grönytor tillsammans med våtmarker, öppna vattenytor och genomsläppliga
ytor renar vatten och underlättar utjämning av vattenflöden från kraftigt regn. Äldre
parker, gamla solitärträd, kanaler och liknande värden som berättar om
stadens/platsens historia är också viktiga att bevara (Boverket, 2016).
“Ekosystemtjänsters värde bestäms av människors behov, som varierar över tid och
rum” (SOU, 2013:68, s. 137). Vilka ES som är aktuella och relevanta i stadsmiljö
varierar beroende på stadens förutsättningar (Gómez-Baggethun & Barton, 2012).
Boverket och Naturvårdsverket (2016) identifierar följande som faktorer för en god
stadsmiljö och att ES som gynnar och bidrar till dessa bör premieras:








Lokalklimat och luftkvalitet
Hälsa och rekreation
Naturupplevelser
Stadsodling
Kulturarv
Grön infrastruktur
Klimatanpassning

Vid värderingar av ES bör man även se till de otjänster de kan göra. I urbana miljöer
kan tät vegetation skapa en miljö som upplevs mörk och osäker nattetid och även avge
mycket pollen som orsakar allergier (Gómez-Baggethun & Barton, 2012).
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3.3 Stadsplanering
Klimatet och dess förändringar är en viktig faktor att väga in när man planerar städer.
Stadens klimat påverkas av hur byggnader placeras och hur infrastruktur,
vattenförsörjning, dagvattenhantering med mera planeras (Boverket, 2010a).
Delegationen för hållbara städer (2011, s. 11) säger “Stadsutveckling bör utgå från
hur människor upplever och använder den fysiska miljön och hur den kan göras
tryggare, trivsammare, attraktivare och mer ekologiskt hållbar”.
3.3.1 Mångfunktionalitet
Genom noggrann planering kan man finna lösningar som gynnar flera målsättningar
samtidigt (Persson & Smith, 2014; Boverket, 2010a). Träd och buskage innebär
många positiva effekter i stadsmiljö oavsett placering; de har stor inverkan på
mikroklimat med sänkta temperaturer samt skuggning och har även goda
ljuddämpande egenskaper. Närliggande byggnader kan även minska sin
energianvändning genom att få skugga från träd (Boverket, 2010b), med rätt placering
kan elanvändning minskas med cirka tio procent (Martin, 2008). Träd binder, förutom
koldioxid, även partiklar i luften och genom att plantera fler träd kan mängden
partiklar minska med upp till en fjärdedel (Boverket, 2010b).
3.3.2 Dagvattenhantering
I stadsmiljö är dagvattenfrågan viktig och klimatförändringarna gör att det nu är en
ännu viktigare planeringsfråga. Dagvattensystem ska gärna överdimensioneras och
kompletteras med lösningar som liknar de vi ser i naturen som infiltrerar, fördröjer
och samlar upp (Boverket, 2010a).
3.3.3

Återanvändning av mark i staden

Att återanvända industriområden som del i planering av markanvändning blir allt
viktigare. Genom att återanvända tidigare industrimark i staden förtätas den och nya
grönområden kan tillföras. Ett nytt välstånd skapas och ytterligare sysselsättning,
samtidigt som den visuella och estetiska kvaliteten förbättras (Loures, 2014).
I en fallstudie presenterar Loures (2014) att allmänheten anser att de största fördelarna
med att återanvända industrimark är möjligheten att skapa mer grönytor som
uppmuntrar till rekreation och ger en mer tilltalande stadsbild. Tillfrågade experter
anser, utöver detta, att de främsta möjligheterna är att öka stadens densitet och att
bygga prisvärda bostäder. Nackdelarna rör miljön; allmänheten oroas över
föroreningar i marken och dess påverkan, experterna oroas över hur man tar hand om
marken genom sanering och kostnaderna för detta (Loures, 2014).

3.4 Kommunikation
“Kunskap om värdet av ekosystemtjänster behöver kontinuerligt
diskuteras och uppdateras, vilket kräver ett aktivt deltagande av berörda
intressenter i samtliga led. Genom deras aktiva deltagande, och utbyte
av kunskap mellan olika grupper som praktiker, beslutsfattare och
forskare, kan kunskapen om värdet, och medvetenheten om behovet av
integrering av värdet i relevanta avväganden och beslut, ständigt
förbättras” (SOU 2013:68, s. 137).
Wamsler, Brink och Rivera (2012) pekar på att det är viktigt att integrera ny forskning
i stadsplanering. För att hjälpa stadsplanerare med detta krävs utbildning; att inkludera
14

Teoretiskt ramverk
praktiker, forskare och politiker genom seminarier, konferenser och workshops. Man
bör även arbeta för att privata aktörer såsom villaägare, bostadsrättsföreningar,
fastighetsförvaltare och markägare är med och utformar staden och gör den till en god
livsmiljö (Boverket, 2010a).
Petersson-Forsberg (2014) pekar i en fallstudie på att rekreationsfrågan är viktig
för merparten av Sveriges kommuner men att en stor del saknar rekreationsplaner.
Kommunerna säger att man “måste” och “bör” beakta rekreationsytorna, men de får
ofta ge vika för andra intressen. Kommunplanerare efterfrågar mer kunskap om
rekreation och mer specifikt hur de kan motivera och ge stöd för att ta tillvara
grönområdena. Fler aktörer, gärna allmänheten, bör även inkluderas i planeringen för
att förbättra rekreationsytorna liksom att använda nya metoder och tillvägagångssätt,
till exempel GIS. Även Boverket (2010b) anser att man bör involvera allmänheten
mer. Att hålla en god dialog med allmänheten kan innebära kortare och smidigare
planprocesser för kommunen (Boverket, 2010b).

3.1 Sammanfattning av valda teorier
ES är i högsta grad en betydande del i stadsplanering och kommunikationen kring
dessa. De valda teorierna är bundna till varandra för att bringa större potential och
möjligheter till en stad, se en illustration av kopplingarna mellan dem i Figur 8 nedan.
Förluster av ekosystem i en stad leder till konsekvenser både kulturellt och socialt,
vilket i sin tur leder till en ekonomisk förlust för staden. Om stadsplanerare noggrant
planerar för att vårda grön infrastruktur är det möjligt att finna lösningar som gynnar
flera syften parallellt, även att bevara biologisk mångfald och ES i staden. För att
möjliggöra god planering önskar planerare få mer generell kunskap om rekreation och
mer specifikt hur de kan motivera och ge stöd till att bevara grönområden. I
planeringen kring rekreationsfrågan behövs aktörer som talar för olika intressen. Att
kommunicera med och engagera individer i den fysiska planeringsprocessen hos en
kommun är av framstående nytta. Det är ett konstaterat faktum att kommunikation
mellan olika aktörer påverkar slutresultatet och effekten i stadsutvecklingsprojekt.

Figur 8. Kopplingar mellan valda teorier (Garneij & Johansson, 2017)
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I detta kapitel beskrivs och redovisas insamlad empirisk data i arbetet.

4.1 Ekosystemtjänster
4.1.1 Stödjande ekosystemtjänster i Södra Munksjön
Enligt ℅ city (2014a) fungerar stödjande tjänster som ekosystemets
underleverantörer. “De stödjande tjänsterna möjliggör såväl samhällets som
ekosystemens funktion” (℅ city, 2014a, s. 14).
Biologisk mångfald
Jönköpings kommun (2008a) visar på att Munksjön är ett viktigt område för biologisk
mångfald och många arter är knutna till vatten och dess närmiljö;







Omkring 160 fågelarter, varav cirka 30 är rödlistade har observerats vid
Munksjön och dess närområden. Den mindre hackspetten som klassats som
skyddsvärd lever vid Rocksjön och är beroende av områden och miljöer.
Munksjöns närhet till Vättern gör att sjön har en varierad fiskfauna. Med hjälp
av nät-, gösle och elfiske har 14 olika fiskarter och kräftor identifierats.
I Tabergsån och intilliggande vattendrag har utter identifierats.
Ett stort antal insekter som lever i våtmark och sandmiljöer har identifierats.
Cirka åtta rödlistade växter har hittats i området.

Värdefulla naturtyper
I Figur 9 presenteras de naturtyper som finns i och kring Södra Munksjön.

Figur 9. Värdefulla naturtyper i och omkring området Södra Munksjön (Garneij &
Johansson, 2017). Enligt data från Jönköpings kommun (2008a)
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Speciellt viktiga områden är tallmiljöerna i Östra Munksjön och blandlövskogen med
ekar kring Tabergsån; tallar har lång kontinuitet i centrala Jönköping. I Östra
Munksjön finns ett 20-tal riktigt gamla tallar som utgör viktiga boendemiljöer för en
insektsfauna klassad som skyddsvärd. Tallar växer även i blandlövskogen, men det är
framför allt ekarna som är viktiga i detta område och utgör livsmiljö för många
insektsarter samt lavar och svampar (Jönköpings kommun, 2008a).
Ekologiskt samspel
Ett identifierat viktigt område i Jönköping är Rocksjöns naturreservat, vilket gränsar
till Södra Munksjön. Samspelet mellan sjöarna är viktigt; för att naturreservatet ska
vara en fortsatt bra miljö bör även Munksjön vara livskraftigt och må bra (Jönköpings
kommun, 2008a). Genom Rocksjöån har sjöarna en direktkontakt som är viktig att
inte störa för att fortsätta gynna samspelet och spridningsvägen för vandrande fiskar.
Ytterligare spridningsvägar i området är Tabergsån och Simsholmskanalen som
mynnar i Munksjön och vidare till Vättern samt Strömsbergsbäcken som mynnar i
Rocksjön. Kring vattendragen finns varierad vegetation som stärker stråken; löv- och
barrträdsmiljöer. Träden är delar av andra stråk och spridningsvägar. De ekar som
växer kring Tabergsån är en del av ett band av ekar kring Jönköping (Jönköpings
kommun, 2008a). I Figur 10 nedan illustreras de olika spridningsvägarna.

Figur 10. Spridningsvägar och andra betydelsefulla områden kring Munksjön med
omnejd (Garneij & Johansson, 2017). Enligt data från Jönköpings kommun (2008a)
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Livskraftiga ekosystem i marken
Södra Munksjön har länge använts för industriell verksamhet. I en inventering av
marken framkom att det finns eller misstänks finnas föroreningar i marken. Kring
Tabergsån och Östra Munksjön har varit deponi, se Figur 11. Marken är till största del
hårdgjord i delområdena vilket gör att föroreningar kan spridas med dagvatten till
recipienterna, både ovan mark och med dagvattenledningar. I Skeppsbron och
Stationsområdet är grundvattennivån hög och föroreningar i dessa områden kan nå
grundvattnet (Jönköpings kommun, 2008c). Det finns inga utmärkande områden i
Södra Munksjön som är särskilt bördiga eller som används till jordbruk och marken
anses inte livskraftig.

Figur 11. En kartläggning av förorenad mark enligt Stadsbyggnadsvision 2.0
(Garneij & Johansson, 2017). Baserad på data från Jönköpings kommun (2008c)
4.1.2 Reglerande ekosystemtjänster i Södra Munksjön
Reglerande ekosystemtjänster benämns av ℅ city (2014a) som naturens egen
ingenjörskonst. “De reglerande tjänsterna visar på ekosystemens förmåga att trygga
och förbättra vår livsmiljö” (℅ city, 2014a, s. 16).
Luftkvalitetsförbättring
Den främsta källan till partiklar i luften i centrala Jönköping är biltrafiken
(Jönköpings kommun, 2012b). Det finns flera mätstationer som mäter
luftföroreningar i centrala Jönköping, de närmast Södra Munksjön är Barnarpsgatan
och Kungsgatan. Den första stationen mäter PM10 och den andra kvävedioxid
(Jönköpings kommun, u.å.-a). I Tabell 5 presenteras en sammanställning av
årsmedelvärden gjord av Naturvårdsverket (2016a).
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Tabell 5. Årsmedelvärden för PM10 vid Barnarpsgatan och kvävedioxid vid
Kungsgatan i Jönköping 2015 (Garneij & Johansson, 2017). Baserad på statistik från
Naturvårdsverket (2016a, 2016b)

Tabellen visar att nivåerna av PM10 och kvävedioxid ligger långt under
miljökvalitetsnormen baserad på EU-direktiv som ska följas (Naturvårdsverket,
2017b) och att värdet för kvävedioxid ligger över miljömålets precisering.
Barnarpsgatan, Kämpevägen, Herkulesvägen, Barngårdsgatan och Solåsvägen är de
mest trafikerade vägarna i Södra Munksjön. Området begränsas av E4:an i söder som
trafikeras av 41 000 fordon/dygn (Jönköpings kommun, 2012b). Det finns en del
grönska kring vägarna som kan fånga upp partiklarna, men till störst del omges
vägarna av byggnader och hårdgjorda ytor. I Figur 12 nedan illustreras vägarnas
samband med grönområden i området.

Figur 12. Grönområden i centrala Jönköping samt de mest trafikerade vägarna runt
Södra Munksjön (Garneij & Johansson, 2017). Baserad på data från Jönköpings
kommun (2015)
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Dominerande vindriktning i Jönköping är Syd och Sydväst, se Tabell 6
(Alexandersson, 2006) som i samband med den låga andel grönska vägarna omges av
gör att partiklar enkelt transporteras in över staden med vinden utan att fångas upp.
Tabell 6. Frekvenser av vindriktning i %, där de dominerande riktningarna Syd och
Sydväst är markerade (Garneij & Johansson, 2017) Baserad på data från
Alexandersson (2006)

Bullerreglering
Biltrafiken är den största källan till buller och inom området finns även verksamheter
som bidrar med buller, till exempel gods- och rangerbangård (Jönköpings kommun,
2012b). Ljudet transporteras likt luftföroreningar med vinden med samma
konsekvens; träd och buskage dämpar ljudet men beroende på vindriktningen kan
ljudet transporteras in över staden.
Dagvattenhantering
Andelen grönska i området är liten i förhållande till hårdgjorda ytor vilket belastar
dagvattensystemet hårt. I Skeppsbron och Östra Munksjön finns dagvattenledningar
men de är dimensionerade för tvåårsregn och i vissa delar vattenfyllda. Delar av
flödena leds till dagvattendammarna i östra Skeppsbron, dagvatten från
industriområdet söder om Skeppsbron leds till dammarna. (Wennerberg, 2011).
Dagvattnet i Södra Munksjön fördelas på fyra recipienter; Strömsbergsbäcken,
Tabergsån, Munksjön och Rocksjöån (Jönköpings kommun, 2009).
Skydd mot extremt väder och klimatreglering
Grönska, träd, buskar och grönytor är det som bäst dämpar effekterna av extremt
väder. Som konsekvens av områdets underdimensionerade dagvattensystem och den
låga andelen grönska är området känsligt för stora vattenflöden. Hela området
påverkas av Munksjöns vattennivå, Skeppsbron påverkas även av Tabergsåns nivå
och Östra Munksjön av Rocksjön. Vid kraftig och långvarig nederbörd bildas
dämningar och vattensamlingar i lågpunkter både i vattendrag och ovan mark
(Wennerberg, 2011). De är svårt att avgöra hur området klarar en värmebölja eller
storm men sett till andelen grönska i förhållande till områdets storlek och hårdgjorda
ytor kan en temperaturökning ha stor påverkan.
Pollinering
Södra Munksjön består till störst del av hårdgjorda ytor men grönområden finns
också. Figur 9 visar en detaljerad karta över vegetation. Humlor och bin knutna till
våtmark och sandmiljöer har identifierats kring Rocksjön och Munksjön (Jönköpings
kommun, 2008a).
4.1.3 Kulturella ekosystemtjänster i Södra Munksjön
Kulturella ekosystemtjänster är ett möte mellan människa och miljö (c/o city, 2014).
“De kulturella tjänsterna förbättrar hälsa och välbefinnande” (℅ city, 2014a, s. 18).
Hälsa, sociala interaktioner och naturpedagogik
I och i anslutning till Södra Munksjön finns möjlighet till olika former av; omkring
300-500 personer använder varje dag Hälsans stig som även är mål för skolor under
idrottslektioner. I anslutning till stigen finns utegym och lekparker, se Figur 13.
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Munksjön används också för ett flertal aktiviteter såsom fiske, rodd, flott-, wakeboard
och vattenskidåkning (Jönköping kommun, 2008a).

Figur 13. Lekplatser, utegym/träning och parker i centrala Jönköping (Garneij &
Johansson, 2017). Baserad på data från Jönköpings kommun (2015)
Längs Hälsans stig finns varierande typer av mötesplatser (se Figur 14) och
faktatavlor uppsatta som berättar om de miljöer stigen går genom.

Figur 14. Mötesplatser av olika typer längs Hälsans stig. Foto: Garneij och
Johansson (2017)
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Sinnlig upplevelse
Södra Munksjön är centralt placerat i Jönköping med närliggande biltrafik vilken har
stor inverkan på den upplevda miljön. De områden som påverkas minst av trafikbuller
är den del av Hälsans stig som går genom Skeppsbron och Östra Munksjön. I slutet av
Östra Munksjön finns ett bryggsystem där man vandrar bland vassen och kommer ut i
sjön, se Figur 15. Rocksjöns naturreservat utgör en mer sinnlig miljö med park och
promenadvägar som är mer avskärmade från buller.

Figur 15. Bryggsystemet i Södra Munksjöns vass. Foto: Garneij och Johansson
(2017)
Symbolik och andlighet
Uttern är Smålands landskapsdjur att den finns i området har en symbolisk betydelse.
4.1.4 Försörjande ekosystemtjänster i Södra Munksjön
Försörjande ekosystemtjänsterna kallas av ℅ city (2014a) för samhällets resursbas.
“De försörjande tjänsterna är de materiella nyttor som ekosystemet levererar och gör
det möjlighet för oss att leva på vår planet” (℅ city, 2014a, s. 20).
Matproduktion, färskvatten, material och energi
Inom området pågår ingen storskalig matproduktion men fiskemöjligheter för
privatpersoner finns i Munksjön och Rocksjön (Jönköpings kommun, u.å.-b). I Östra
Munksjön finns Simsholmens avloppsreningsverk där även biogasproduktion pågår
(Jönköpings kommun, u.å.-c).
4.1.5

Ekosystemtjänster i Malmö

I och med den starka urbaniseringen som råder i Sverige och påverkar den
förhållandevis lilla ytan städer utgör menar Bengt Persson (personlig kommunikation,
16 mars, 2017) att människan måste prioriteras och att kulturella ES därför är de
viktigaste i stadsplanering.
Då Bo01-området planerades fanns inga historiska eller befintliga ES att ta hänsyn till
då stora delar av området bestod av utfyllnadsmassor. När Persson utformade GYFmodellen där prioriterades funktioner som gynnade invånarnas hälsa. Efter Bo01
utformade Malmö stad tillsammans med Lunds kommun och Lunds Universitet en
GYF-modell som del i Miljöbyggprogram SYD (MBP). Dock beslutades 2014 att en
ny fristående modell skulle tas fram då MBP ansågs strida mot lagstiftningen (S.
Lööf, personlig kommunikation, 17 mars, 2017). I den nya modellen ligger fokus på
ES som förbättrar ljud, luft, vattenhantering och mikroklimat. Biologisk mångfald och
estetik är också viktigt men har lägre prioritet säger Sara Lööf.
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4.1.6 Ekosystemtjänster i Stockholm
I Norra Djurgårdsstaden (NDS) försöker man arbeta med så många ES som möjligt
berättar Gösta Olsson (personlig kommunikation, 21 mars, 2017). De flesta fångas
upp i processen men i olika stor skala. När GYF-modellen för NDS utformades såg
man till platsen; position, vad som fanns och behövdes i stadsdelen. Eftersom NDS
tidigare var ett industriområde fanns inte många viktiga ES att bevara eller stärka,
däremot fanns gamla viktiga parkmiljöer runt omkring området som kunde stärkas
med NDS. I NDS GYF-modell ligger biologisk mångfald i fokus samt
dagvattenhantering, stadsgrönska och sociala värden som kan kopplas till dessa.

4.2 Gröna punkter och tilläggstjänster
4.2.1

Gröna punkter i Malmö

I Bo01-projektet inspirerades man av en lista som tagits fram i Stockholm; “50
punkter för ett grönare Stockholm”. Gröna punkter var inte tänkt att användas som ett
planeringsredskap utan bara ett sätt att göra något roligt i samband med bomässan. 10
av 35 punkter skulle inkluderas på varje bostadsgård (B. Persson, personlig
kommunikation, 16 mars, 2017).
Svårigheten med en grön punkt är att den måste vara exakt, berättar Bengt Persson.
Värden man önskade inkludera i Bo01 blev lätt för mjuka och otydliga och många av
punkterna man ville ta med fick strykas på grund av detta. I listan över gröna punkter i
Bo01 (Bilaga 6) är de ingående punkterna lämpliga oavsett geografisk plats menar
Persson.
Listor med gröna punkter användes vidare i Malmö genom Miljöbyggprogram SYD
(MBP) där man beroende på ambitionsnivå skulle välja punkter från två listor; holkar
och bon samt biotoper, se Bilaga 7. I den nya GYF-modell från 2014 tog man dock
bort gröna punkter som separata listor och inkluderar dem istället som tilläggstjänster,
detta för att göra modellen enklare och mer generell berättar Sara Lööf (personlig
kommunikation, 17 mars, 2017).
4.2.2

Tilläggstjänster i Stockholm

I Norra Djurgårdsstaden (NDS) använder man tilläggstjänster (se Bilaga 8) i sin GYFmodell som ingår i beräkningarna av GYF. Det finns tre kategorier av tilläggstjänster;
grönska och biologisk mångfald, gröna och rekreativa värden samt grönska och
klimatanpassning. Den tilläggsfaktor som är speciell just för NDS är ek (Stockholms
stad, 2013).
I Stockholms stads (2015) GYF-modell för kvartersmark har man fyra kategorier av
tilläggsfaktorer; grönska och biodiversitet, grönska och rekreativa värden, grönska
och klimatanpassning och grönska och ljudkvalitet (se Bilaga 9). De tjänster som är
speciella är karaktärsträd och habitatsstärkande åtgärder, men dess formulering gör
dem generella.
Gemensamt för de båda GYF-modellerna är att det inte är tillåtet att fokusera på en
kategori av tilläggstjänster, alla kategorier ska inkluderas. Just denna balansering är
viktig menar Gösta Olsson (personlig kommunikation, 21 mars, 2017) då den ger en
bredd och komplexitet till faktorerna.

23

Empiri
4.2.3 Gröna punkter och tilläggstjänster
I Tabell 7 visas en sammanställning av olika gröna punkter från Bo01 och
Miljöbyggprogram SYD (MBP) samt tilläggstjänster från Malmö, Norra
Djurgårdsstaden (NDS) och Stockholm. I tabellen kan det utläsas att många av
punkterna är gemensamma och att skapa boendemiljöer för djur, odlingsmöjligheter
och nya träd är de vanligaste punkterna.
Tabell 7. Jämförelse av gröna punkter och tilläggstjänster i olika modeller och deras
förekomst (Garneij och Johansson, 2017)
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4.2.4

Gröna punkter/tilläggstjänster i Jönköping

I en medborgardialog genomförd av SMUAB (2016) samlades önskemål in gällande
Munksjökajen och Skeppsbron. I dialogen deltog 87 personer fördelade i fem
referensgrupper med olika fördelning mellan åldrar, bakgrund och kön. Tabellerna 8
och 9 presenterar de vanligaste önskningarna och förslagen som samlades in och som
kategoriseras Naturrelaterat/materialval och Känsla/karaktär.
Tabell 8. Förslag och önskemål från SMUABs medborgardialog angående kategorin
Naturrelaterat/materialval i Södra Munksjön (Garneij och Johansson, 2017)

Tabell 9. Förslag och önskemål från SMUABs medborgardialog angående kategorin
Känsla/karaktär i Södra Munksjön (Garneij och Johansson, 2017)

4.3 Utveckling av grönytefaktor
4.3.1

Utveckling i Malmö

Bengt Persson (personlig kommunikation, 16 mars, 2017) menar att GYF är ett
generellt verktyg och för att det ska ge bästa resultat måste platsens mål vara tydligt
formulerat. Persson säger vidare att man inte får vara rädd för att göra val; det finns
inte utrymme att göra alla nöjda på en begränsad yta, därför måste man föra en
diskussion och ta ställning, sedan hela tiden gå tillbaka till platsens mål.
Persson tror att GYF går att använda i stor skala och på olika mark; den kan användas
på hårt exploaterad mark liksom på åkermark. Finns en tydlig målbild att styra mot
kan GYF göra stor nytta. Persson jämför med ett kompensationsverktyg där man ser
till de ES som finns på platsen innan man bebygger den för att dessa inte ska
förminskas och att problemet uppstår när man bygger på mark där det finns väldigt få
ES och det inte finns något att kompensera.
Enligt Sara Lööf (personlig kommunikation, 17 mars, 2017) ser Malmö stad på GYF
som “ett universellt verktyg som kan användas platsspecifikt”. Dock menar Lööf att
den endast lämpar sig att använda i projekt med höga exploateringstal och därför inte i
villaområden, skolgårdar eller parker där det är risk att GYF ger motsatt effekt med
ökad andel hårdgjorda ytor istället för tvärtom.
Persson berättar att när GYF introducerades i Bo01 inkluderades byggherrarna tidigt i
processen och man kände sig tvungna att utbilda dem. Detta gjorde att de fick en god
förståelse för vad som skulle uppnås och blev en viktig faktor till varför området blev
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så lyckat. Byggherrarna i Malmö är vid det här laget vana vid att använda GYF
berättar Lööf. Den problematik som ibland uppstår har att göra med den faktor som
ska uppnås i ett projekt och det framtida arbetet kommer bestå av att hitta en balans
mellan områdets behov och en nivå som uppmuntrar byggherrarna.
4.3.2

Utveckling i Stockholm

I Stockholm har man haft en liknande utveckling av GYF som man haft i Malmö; det
började i en stadsdel innan det applicerades i hela staden.
Norra Djurgårdsstaden (NDS) är ett speciellt projekt som en hel organisation arbetar
med och uppföljningar och kontroller av det som görs i stadsdelen görs för att kunna
dra lärdomar av arbetet. Gösta Olsson (personlig kommunikation, 21 mars, 2017)
berättar att man nu testar applicera GYF på allmän mark med en modell som utgår
från de tidigare och där det ligger mer tyngd på de sociala och kulturella värdena.
Från årsskiftet 2016/2017 fram till 2022 kommer GYF användas på alla nya projekt
på kvartersmark i Stockholm. Detta gör att resurser för uppföljning och kontroller inte
kommer finnas på samma sätt som det gör i NDS. Man har därför tagit fram en
förenklad GYF-modell utifrån kunskaper från NDS och bestämt en faktor som gäller
för samtliga projekt. Detta ska förenkla för byggherrarna och minska handpåläggning
från Stockholms stad i sin roll som beställare och exploatör, säger Gösta Olsson.
De modeller som används i Stockholm är generella på det sätt att de innehåller samma
faktorer, menar Olsson. Det är poängsättningen i modellerna som skiljer sig åt och det
är den som är viktigast. Olsson är inne på samma linje som Persson; det kan finnas en
nytta med att använda GYF även utanför stadsmiljö. Det finns faktorer som är
aktuella överallt och som går att reglera i verktyget, exempelvis dagvattenhantering.
Olsson framhåller att man måste hitta en balans; se till projekten och deras karaktär
samt väga in de ekonomiska faktorerna.

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri
Bengt Persson återkommer gång på gång till att så länge det finns ett tydligt mål att
styra mot kan man göra det med hjälp av GYF och att verktyget därför även kan
appliceras utanför stadsmiljö och han får medhåll från Gösta Olsson. Sara Lööf menar
å andra sidan att GYF är ett verktyg som bara lämpar sig i stadsmiljö och allra bäst i
projekt där exploateringen är hög.
I arbetet med GYF har Malmö stad valt att göra en mer generell modell genom att
bland annat ta bort tilläggslistor med gröna punkter och istället inkludera dem i
modellen som tilläggstjänster. Det framtida arbetet i Malmö kommer handla om att
hitta en balans mellan den GYF staden behöver och en GYF som motiverar
byggherrarna. Även i Stockholm har utvecklingen gått mot en enklare och mer
generell GYF-modell för att praktiskt klara av arbetet efter det beslutats att GYF ska
appliceras på alla nya markanvisningar.
Många gröna punkter som använts i Bo01 och MBP och tilläggstjänster som används i
Malmös GYF-modell samt NDS och Stockholm liknar varandra med tydlig koppling
till ES; poäng ges främst till boendemiljöer för djur, odling, träd och buskar.
I Tabell 10-13 presenteras en sammanfattning av de ekosystemtjänster som kartlagts i
och i nära anslutning till Södra Munksjön. Författarna har utgått från
Naturvårdsverkets guide för att göra en tydlig sammanställning och analys av dessa.
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Tabell 10. Stödjande ekosystemtjänster i området Södra Munksjön (Garneij &
Johansson, 2017). Baserad på guide från Naturvårdsverket (2015) och ℅ city (2014a)

Tabell 11. Reglerande ekosystemtjänster i området Södra Munksjön (Garneij &
Johansson, 2017). Baserad på guide från Naturvårdsverket (2015) och ℅ city (2014a)
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Tabell 12. Kulturella ekosystemtjänster i området Södra Munksjön (Garneij &
Johansson, 2017). Baserad på guide från Naturvårdsverket (2015) och ℅ city (2014a)

Tabell 13. Försörjande ekosystemtjänster i området Södra Munksjön (Garneij &
Johansson, 2017). Baserad på guide från Naturvårdsverket (2015) och ℅ city (2014a)
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5

Analys och resultat

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i relation till det teoretiska ramverket.
Här presenteras resultatet av rapportens frågeställningar och målet med studien.

5.1 Analys
5.1.1

Ekosystemtjänster

När man värderar ES i en stad bör människorna och deras varierade behov ligga i
fokus (SOU, 2013:68) samt områdets specifika förutsättningar (Gómez-Baggethun &
Barton, 2012). Bo01, Norra Djurgårdsstaden (NDS) och Södra Munksjön har alla haft
liknande utgångspunkt; Bo01 och NDS var också tidigare industrimark och NDS hade
likt Södra Munksjön viktiga närliggande naturvärden. Detta har gjort dem till goda
stadsutvecklingsområden. Eftersom det inte fanns någon tidigare bebyggelse att ta
hänsyn till i Bo01 och NDS var det som att börja med ett blankt papper. Då GYF
använts på all kvartersmark i dessa stadsdelar så får bostadsgårdarna där hjälp av
varandra, till exempel med pollinering. Även den biologiska mångfalden ökar i
området då byggherrarna valt olika lösningar, vilket stärker ES (Klatt et al., 2013).
Respondenternas syn på ES skiljer sig något åt; Bengt Persson menar att de viktigaste
ES i stadsmiljö är kulturella tjänster (lek och bollspel, rekreation, umgänge) och att
man aktivt jobbade för att gynna dessa i GYF för Bo01. I Malmö använder man GYF
för att gynna reglerande tjänster; mikroklimat, luftkvalitet, buller och vattenhantering.
För NDS läggs mest tyngd på kulturella och reglerande tjänster men Gösta Olsson
framhåller dock att man i Stockholm arbetar med alla ES i olika stor skala.
Både Naturvårdsverket (2016) och ℅ city (2014b) har tagit fram listor på ES som
identifierats som de viktigaste i urbana miljöer. En jämförelse mellan dessa och de
befintliga ES i området Södra Munksjön har gjorts, se Tabell 14 nedan.
Tabell 14. Befintliga ekosystemtjänster i området och de tjänster som bör finnas i
urbana miljöer enligt Naturvårdsverket och ℅ city (Garneij & Johansson (2017).
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5.1.2

Gröna punkter

I en sammanställning av de vanligaste gröna punkterna (Tabell 15) visar det sig att de
vanligast förekommande punkterna är; boendemiljöer för djur, biotoper, bevara
befintlig natur, träd, buskar och blommor samt pergola, orangeri och växthus och
möjligheten till att odla. Respondenterna menar att dessa punkter är generella och
gäller oavsett geografisk plats.
Tabell 15. Vanligt förekommande gröna punkter och tilläggstjänster i Bo01, MBP,
Malmö, Norra Djurgårdsstaden och Stockholm (Garneij och Johansson, 2017)

Många av de förslag som framkom i medborgardialogen SMUAB (2016) genomförde
liknar de gröna punkterna i de olika modellerna och skulle utgöra passande
punktinsatser. Genom att använda underlaget vidare går arbetet i linje med vad
Petersson-Forsberg (2014) och Boverket (2010a) pratar om; att inkludera allmänheten
i att utforma staden de vistas och lever i.
Genom att ha punkter som ger en variation av djur och växter gör att den biologiska
mångfalden ökar vilket stärker ekosystemen (Mace, Norris & Fitter, 2012) och stärkta
ekosystem skapar en mer resistent miljö som kan hantera ett förändrat och mer
extremt klimat bättre (Gómez-Baggethun & Barton, 2012).
Träd är en av de vanligaste punktinsatserna och en god sådan med tanke på de många
nyttor träd för med sig (Boverket, 2010). Vilken typ av träd kan justeras beroende på
plats, likt man gör i NDS och Stockholm där man angett karaktärsträd och separat
listar träd som är speciellt bra för området i fråga och gör att befintliga och framtida
miljöer kan stärkas.
Angreppssättet gällande punktinsatser skiljer sig åt i Malmö och Stockholm. I Bo01
användes en separat lista med gröna punkter och användes vidare i MBP där fokus låg
på bon och biotoper. I den Malmös senaste modell samt de som används i Stockholm
har de separata listorna utvecklats till att vara inkluderade i GYF-modellen.
5.1.3 Grönytefaktor
För att kunna utforma och utveckla en hållbar stad är det viktigt att inkludera alla
aktörer i diskussionen kring den (SOU 2013:68; Wamsler, Brink & Rivera, 2012) och
att formulera tydliga mål för att kunna lägga upp en strategi för att nå dessa (Persson
& Smith, 2014). Bo01 var det första området i Sverige där man använde GYF och
därför kände man sig nästintill tvungna att utbilda byggherrarna berättar Bengt
Persson. Detta innebar att byggherrarna tidigt förstod målet och hur de skulle uppnås.
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I Malmö uppger Sara Lööf att samspelet med byggherrarna fungerar bra. Efter 15 år
är byggherrarna vana vid verktyget. Det som ibland kan vara ett problem är den faktor
som ska uppnås; att den ibland är otydligt formulerad eller att den anses vara för hög,
berättar Lööf. Det framtida arbetet kommer bestå av att nå en balans med faktorer som
uppmuntrar byggherrarna och som samtidigt uppfyller platsens behov.

5.2 Frågeställning 1
Vilka ekosystemtjänster finns att väga in i utformandet av GYF för Södra Munksjön?
Det som bör stå i fokus när man väger ES mot varandra är att staden ska fungera. Att
ha starka ekosystem i ett stadsområde är positivt, men man måste tänka på att det är
människorna som bor där som ska gynnas. Genom att skapa miljöer som är attraktiva
för människor kan det samtidigt skapas miljöer som gynnar biologisk mångfald,
ekologiskt samspel och många andra värden. Det finns inte alltför stor plats i en stad,
så det gäller att vara yteffektiv och tänka mångfunktionellt i planeringen.
Vid analys av vilka åtgärder som bör tas för ES i området (se Tabell 16 nedan) utgick
författarna från Södra Munksjöns befintliga ES och planerna för den nya stadsdelen. I
analystabellen syns att stort fokus har lagts på att stärka befintliga ES i stadsområdet.
Detta eftersom många ES i området finns i mycket liten skala och behöver stärkas för
att vara till riktig nytta.
Tabell 16. Ekosystemtjänster som bör skapas, skyddas, stärkas respektive skippas i
området enligt Garneij och Johansson (2017). Baserad på modell från ℅ city (2014a)

31

Analys och resultat
Särskilt viktigt i ett gammalt industriområde som detta är att reglerande och kulturella
ES i form av luftkvalité, buller, dagvatten och sociala interaktioner förbättras för att få
en attraktiv stadsmiljö. Att bevara och skydda befintliga värden i området, såsom
Hälsans stig.
En annan särskilt betydande punkt är att ta hand om föroreningarna i marken för att
skapa livskraftiga ekosystem i området. Försörjande ES anses av författarna ha lägre
prioritet; de är viktiga ES i en stad och bör därför finnas, men sett till målet för
stadsdelen bör de inte ligga i fokus i området. Matproduktion är den viktigaste av de
försörjande tjänsterna eftersom den kan gynna flera kulturella tjänster såsom hälsa,
sociala interaktioner och naturpedagogik.
Många ES går hand i hand med andra och om detta tas i åtanke kan många viktiga
värden gynnas som följd av att en ES styrks. Framför allt är stödjande ES till stor
hjälp för att övriga ES kan frodas i området.

5.3 Frågeställning 2
Vilka tillägg till GYF i form av gröna punkter är lämpliga för Södra Munksjön?
SMUABs vision med området är att Södra Munksjön ska bli en grönskande stadsdel
som binder samman Rocksjöns Naturreservat och Tabergsån. Då en medborgardialog
är gjord känns det viktigt att även se till de idéer och önskningar som framkommit så
Södra Munksjön kommer att bli en stadsdel där många lever och vistas.
Träd och buskar som gröna punkter i Södra Munksjön stärker befintliga miljöer
samtidigt som deras många goda egenskaper gör dem lämpliga i stadsmiljö med
hänsyn till buller, luftrening och dagvattenhantering.
Punkterna i Tabell 17 ser till Södra Munksjöns förutsättningar och återkopplar till den
medborgardialog som SMUAB genomfört samt den uppsatta visionen för området.
Tabell 17. Förslag till gröna punkter för Södra Munksjön (Garneij och Johansson,
2017)

De valda punkterna ligger i linje med och liknar de punkter som i studien framkommit
som de vanligaste i Malmö och Stockholm och enligt studiens respondenter inte är
geografiskt bundna utan lämpliga i alla stadsmiljöer.
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5.4 Frågeställning 3
Hur kan GYF-modellen för Södra Munksjön appliceras på hela Jönköpings Kommun?
Om man vill kunna dra nytta av den GYF-modell som utformats för Södra Munksjön
för att använda på andra områden måste den från början formuleras på ett generellt
sätt. Detta framförallt för de faktorer som varierar geografiskt; likt man gjort i
Stockholms GYF-modell. Genom att ange karaktärsträd i modellen kan man i ett
separat dokument specificera vilka träd som är viktiga i det aktuella området med
hjälp av inventeringar.
Det framkommer och stärks i både litteratur och intervju att det viktigaste är att se till
platsen och vad man vill uppnå där; även om de ingående faktorerna är desamma från
GYF-modellen för Södra Munksjön som för andra områden kan poängsättningen
behöva justeras för att nå målbilden.

5.1 Koppling till målet
Målet är att undersöka vilka förutsättningar i form av ES som finns i Södra Munksjön
och hur dessa kan främjas i form av GYF och gröna punkter, samt ta fram ett förslag
på hur man kan utveckla den stadsdelsspecifika modellen till en modell som är
kommunövergripande.
Kartläggningen av ES visar att det finns många betydelsefulla ES i/omkring området
idag som bör skyddas och stärkas ytterligare, såsom biologisk mångfald och kulturella
ekosystem. Det finns också viktiga tjänster som saknas helt i området och i stort sett
måste skapas från grunden; till exempel livskraftiga ekosystem i marken eftersom
stora delar av marken är förorenad. Det är även viktigt att sammankoppla gröna stråk
och spridningsvägar från omkringliggande områden genom den nya stadsdelen. Detta
är något man bör ta hänsyn till när man tar fram en GYF för Södra Munksjön.
Undersökningen av vilka gröna punkter som är mest betydande att komplettera GYF
med pekar främst mot karaktärsträd, såsom ek och framför allt tall för att stärka de
äldre tallmiljöerna. Boendemiljöer för fåglar är också något som anses viktigt, särskilt
för den mindre hackspetten.
GYF gör mest nytta när det finns tydligt uppsatta mål och så länge målet är likadant
kan samma modell användas på flera platser.
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Diskussion och slutsatser

I detta kapitel förs en diskussion om resultat, metod och valda frågeställningar samt
begränsningar i arbetet, slutsatser och förslag till vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
De projekt respondenterna arbetat och arbetar med liknar varandra i två hänseenden;
GYF började tillämpas i miljöer som tidigare var industrimark samt att GYF gick från
att användas i en stadsdel till att sedan användas i hela staden. Detta är liknande
situation som Jönköping står inför vilket stärker val av respondenter för studien.
De intervjuguider som utformades utgår från samma teman och frågorna anpassades
något efter respondentens projekt, de är dock så pass lika att respondenternas svar
anses vara jämförbara då merparten av frågorna håller samma resonemang. Svaren
ligger i linje med presenterad forskning, vilket styrker intervjufrågorna och ämnets
relevans. Ett större antal intervjuer och mer variation bland respondenterna hade
kunnat ge ett annat resultat. Exempelvis har respondenterna alla varit aktiva i
storstäder, om man sett till mindre städer hade utgången kunnat ändras något.
Dokumenten som legat till grund för kartläggningen i studien är framtagna och
författade av Jönköpings kommun och experter, varför validitet kan säkras både till
den geografiska platsen samt kunnande och erfarenhet. Resultatet ligger i linje med
vad respondenter berättat och med den litteratur som studerats, vilket stärker studiens
validitet. Det är möjligt att författare med en annan bakgrund, till exempel utbildning
och yrke, har ett annat perspektiv än författarna bakom denna studie, vilket gör att
andra analyser skulle kunna göras.
Författarna har fått stöd från SMUAB men arbetet har genomförts självständigt. Ett
närmare arbetat med den yrkeskunniga samarbetspartnern och i och med detta även
inkluderat observation av deras sätt att arbeta skulle studien kunnat få ytterligare en
infallsvinkel, vilket möjligtvis hade påverkat resultatet. Detta anses dock mindre
troligt eftersom en stor del av arbetet har legat i att studera dokument, som till stor del
är självförklarande.

6.2 Metoddiskussion
Valda metoder har legat till grund för resultatet från empirin som tillsammans med det
teoretiska ramverket besvarat frågeställningarna och därmed har målet med studien
uppnåtts. Samtliga metoder har kunnat tillämpas i arbetet och uppfattas som rätt val
för studien. Användandet av triangulering för att besvara frågeställningarna har
bidragit till god inre validitet, vilket varit märkbart då de olika metoderna ofta
bekräftat varandra.
Vid litteratursökning har mycket forskning funnits inom ämnet, svårigheterna låg i att
identifiera betydande källor för denna studie. Litteraturstudien anses ha varit en
relevant och givande metod, eftersom litteraturen kunnat befästa författarnas tankar
och idéer om förhållanden och skeenden samt validerat den data som samlats in från
andra metoder.
Även om observationen som genomfördes i området endast var i liten skala har den
hjälpt till att stärka trovärdigheten för resultatet då den bekräftat insamlat material och
författarnas bedömningar. De modeller som använts i studien för att kartlägga ES från
℅ city och Naturvårdsverket anses ha varit välgrundade metoder för vägledning och
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stöd vid en analys av detta slag och de bidrar till studiens reliabilitet. Det finns andra
möjligheter och andra sätt att kartlägga, vilket skulle kunna leda till ett något ändrat
resultat.
För intervjuerna delades i intervjuguiderna upp i teman med tilldelade frågor inom
varje område så att svaren lättare kunde analyseras. Detta anser författarna att kunde
gjorts i större mån då det ofta blev en väldigt fri diskussion under intervjuerna trots att
det var en semistrukturerad intervju. Om frågorna varit mer strukturerade och
förtydligats hade svaren kanske blivit mer specifika och relevant fakta hade fått
komma fram. Vid telefonintervjun var det svårt att höra tydligt vad respondenten
svarade, trots att utrustningen testats vid provintervjun. Om möjlighet funnits hade en
besöksintervju istället genomförts.
Intervjuerna har varit av stor vikt för arbetet eftersom GYF ännu inte tillämpats i
Jönköping och det därför är av stor relevans att diskutera med stadsplanerare som har
kunskap och erfarenhet av att ha arbetat med verktyget. Att att respondenterna kunde
förbereda sig inför intervjun genom att ta del av intervjuguiden samt kunde läsa
författarnas sammanfattning bidrar till arbetets trovärdighet då möjlighet till justering
av feltolkningar gavs.

6.3 Begränsningar
Den kartläggning av ES som gjorts med hjälp av dokument knutna till den geografiska
platsen gör att resultatet endast är giltigt i Södra Munksjön. Den värdering som sedan
gjordes av dessa utgick från litteratur och erfarenheter från respondenter. En
ekonomisk värdering hade varit intressant för att ytterligare stärka de
rekommendationer som gjorts men detta ligger utanför författarnas kunskapsområde
och ryms inte inom ramen för arbetet.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Målet med arbetet var att undersöka vilka ES som finns i Södra Munksjön och vilka
som bör främjas i en GYF-modell och som gröna punkter liksom hur man ska arbeta
med GYF- modellen för att den ska kunna appliceras på andra områden än Södra
Munksjön.
Den kartläggning som har gjorts över vilka ES som finns i Södra Munksjön idag visar
att de flesta finns i olika stor omfattning. För att den nya stadsdelen ska fungera krävs
att många av tjänsterna stärks, framförallt de som berör luftkvalitet, bullerreglering
och dagvattenhantering som tillsammans kommer stärka stadsdelens förmåga att
hantera ett mer extremt klimat. Utifrån detta görs följande rekommendationer:




Fokus bör läggas på kulturella ES
Mångfunktionella lösningar som bidrar med flera ES samtidigt
Stärka värdefulla naturtyper i området

Den genomförda studien visar att det finns olika exempel på hur kommuner använder
gröna punkter/tilläggstjänster i förhållande till GYF. De kan finnas i en egen separat
lista eller vara inkluderade i beräkningsmodellen. Respondenterna har också gett olika
syn på vikten av dem och dess relevans. Författarna anser att de fyller en viktig
funktion för att anmärka på vilka punktinsatser som verkligen kan gynna ett
bostadsområde eller en stadsdel. Det rekommenderas därför att man inkluderar gröna
punkter i GYF-modellen direkt, det förenklar tillämpningen och understryker värdet
av dem.
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GYF är ett nytt verktyg som introduceras i Jönköping via Södra Munksjön. För att
skapa så bra förutsättningar som möjligt med det nya verktyget rekommenderas
följande:




Inkludera och utbilda byggherrarna som kommer använda och tillämpa
verktyget i ett tidigt skede.
Designa en GYF-modell som är välformulerad och som man trivs med för den
specifika platsen.
Fastna inte i den framtagna modellen, undersök området och justera den om
det behövs.

6.5 Förslag till vidare forskning
Utifrån det underlag författarna tagit fram i rapporten skulle en monetär värdering av
ES kunna göras. Generellt behövs vidare forskning om just ekonomi kopplat till ES.
Sambandet mellan dessa faktorer som är av stor vikt; att få värdet uttryckt i kronor gör
det enklare att förstå och sätta i jämförelse till något annat.
I detta arbete har förvaltning inte undersökts, dock är det något som författarna har
stött på under studiens gång och uppmärksammat som en problematisk fråga. Till
exempel; om ett träd dör och behöver ersättas, kan då kommunen gå in och bidra med
ekonomiskt stöd för att fastighetsägaren ska kunna plantera ett nytt träd, eftersom
effekterna av ett träd har större betydelse som en del i staden än för den enskilda
fastighetsägaren.
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Bilden är ett exempel på hur identifiering av ekosystemtjänster i en stadsdel kan se ut.

Gaturummen

3 ARBETSSÄTT

Urbana parker

Landsvägen

Ängsvegetation

Kolonilotterna

Skogen

Ån

Det öppna fältet med åkerholmar

Bilaga 1
Ekosystemtjänster i stadsplanering - En vägledning
c/o city (2014a)

Metoden kan användas på olika sätt beroende på hur
komplext området är. I en översiktsplaneprocess kan
identifieringsfasen innebära att ett flertal utredningar
behöver tas fram och dialoger behöver genomföras.
Under en enklare detaljplaneprocess kan identifieringsfasen ske i en workshop med en förvaltningsövergripande grupp eller genomföras i samband med
framtagande av behovsbedömningen (kompletterad
med frågor kring ekosystemtjänster). Om en MKB ska tas
fram är det en form av värdering där de indikatorer och
värderingsmetoder vi föreslår här kan användas. De sista
två stegen, bedömning och säkerställning, sker i
framtagandet av planen.

För att lättare ta hänsyn till och hitta motiv för ekosystemtjänster under planprocessen föreslår vi här ett arbetssätt
uppdelat i tre steg; identifiera, bedöma och verkställa.
Ett antal frågor ställs för varje ekosystemtjänst och steg.
Frågorna ska ses som förslag och kan behöva anpassas
till den aktuella platsens förutsättningar.

3. Arbetssätt för urbana ekosystemtjänster i planprocessen
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- Vilka ekosystemtjänster finns på platsen
idag? Är det uppenbart att några
saknas? Gå igenom alla viktiga urbana
ekosystemtjänster, utgå från vår lista
eller motsvarande. Ta in den kunskap
som behövs från befintliga underlag
eller genom kompetens från olika
specialistområden. För att kunna säkerställa ekosystemtjänsternas långsiktiga
funktion krävs kännedom om ekologin i
området och dess kopplingar till omlandet. För att besvara frågor om kulturella
och reglerande tjänster behövs ofta
kompetens från andra områden såsom
hydrologi, meteorologi och sociologi.
- Vilka ekosystemtjänster är viktiga för
området och för dess brukare, nu och i
framtiden? För att besvara det behöver
man både bedöma områdets långsiktiga utveckling samt identifiera vilka
som är brukare av tjänsterna. Genomför
gärna dialoger eller workshops med
brukare eftersom det är de som är
experter på vilka behov området har.

En sådan ekosystemtjänstanalys bör
innehålla följande moment:

Att tänka på vid identifiering:
- Bjud in till dialog – tidigt!
- Jobba förvaltningsöverskridande.
- Använd frågeställningarna på följande
sidor för att beskriva ekosystemtjänsterna.
- Fokusera på de ekosystemtjänster vi är
beroende av och som har potential i
området.
- Finns tillräckligt med underlag? Vilken
information behövs och finns det någon
planerad utredning som kan kompletteras med den informationen? För en
detaljplan kan en utökad behovsbedömning vara ett bra alternativ.

- Skapa: Ekosystemtjänsten finns inte i
området idag men behov finns.
Nyskapande behöver ske.
- Skydda: Ekosystemtjänsten finns men
ekosystemet behöver skyddas för
att inte kommande förändringar ska
påverka.
- Stärka: Ekosystemtjänsten finns men
inte i tillräckligt stor utsträckning. 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

Vi föreslår en bedömningsprocess utifrån
”fyra S”:

- Vilka ekosystemtjänster måste skyddas?
Vilka är viktiga att stärka eller nyskapa?
- Finns konflikter mellan ambitionerna i
stadsutvecklingen? Hur kan de
hanteras? Kan samma tjänst utföras
på annat sätt eller annan plats?
- Hur kan de gröna ytorna göras mer
mångfunktionella? Vilka kvalitéer ska
grönytorna ha? Ett exempel kan vara:
Ska vi ställa i ordning en park eller
behålla befintlig natur?

En jämförelse görs utifrån vad som framkommit under identifieringen kontra den
planerade utvecklingen av området.
Av jämförelsen bör framgå:

Första steget innebär en identifiering
både av nuläget men också av framtida
potential och utveckling. Det viktiga är att
identifieringen utgår från de olika ekosystemtjänsterna, inte från exploateringens
ambitioner.

Olika områden har även olika behov av
tjänster beroende på t.ex. läge,
funktion i staden och lokalklimat.
- Mycket av informationen kan finnas i
befintliga underlag. Om nya utredningar görs kan dessa kompletteras med
frågeställningar på följande sidor.

BEDÖMA
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3.1 Arbetsgång

Att tänka på vid bedömning:
- Vilka ekosystemtjänster är allra viktigast
i området nu och i framtiden?
- Lista konflikter och sök lösningar. Prova
olika varianter för att åstadkomma
lösningar.
- Gör en SWOT-analys. Vilka styrkor,
svagheter, möjligheter och risker finns
utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv?
- Vilka möjliga kopplingar/synergier kan
skapas mellan olika ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänsters värden kan uttryckas
på många andra sätt än ekonomiskt, t.ex.
genom antal användare eller uppskattning. I projektet c/o city har olika
värderingsmetoder sammanställts.

Ett viktigt sätt för att kunna hävda ekosystemtjänsternas betydelse är att kunna
värdera dem. En sådan värdering behöver
inte vara monetär utan som alternativ kan
även andra kvantitativa eller kvalitativa
värderingar göras.

Jämförelsen mellan ekosystemtjänster
och utvecklingsambitioner kan kräva
kompromisser och dessa måste kunna
hanteras. Ett möjligt sätt att göra det är
via en MKB-process där man arbetar med
alternativa utformningar/lokaliseringar,
men en sådan process fungerar inte alltid.

på annan plats, läs mer om kompensationsåtgärder på s 45.

- Finns en samhällsekonomisk
konsekvensanalys för området? Väger
den in ekosystemtjänster?
- Om inte bör en sådan göras,
åtminstone i ÖP, FÖP eller större DP.
- Hur kan andra ekonomiska värderingar
göras? Ta gärna stöd av ekologisk
ekonom eller motsvarande.
- Gör kostnadseffektivitetsanalyser för
ekosystemlösningar kontra tekniska
lösningar.
- Ofta behöver man jämföra flera olika
kriterier i samma värdering, en s.k.
multikriterieanalys. Glöm inte att
värdera alla förekommande ekosystemtjänster!
- Vilken tidshorisont utförs värderingen
på? Eftersträva långsiktighet!

För att verkställandet ska lyckas krävs
tydliga riktlinjer i planeringens olika
instrument och dokument. Plankartan
kan i viss utsträckning juridiskt säkerställa
ekosystemtjänster. Markbeläggning, odlingsplatser, marklov för fällande av träd,
vegetationsbestämmelser och skyddsbestämmelser av trädgårdsanläggningar
är exempel på vad som kan regleras i
plankartan. Markanvisningar enligt jämförelseförfarande kan ge byggherren en
förståelse för vilka krav som finns vilket
i sin tur kan leda till planerade åtgärder

Även om verkställandet inte ligger inom
planerarnas arbete bör man göra vad man
kan för att underlätta framtida framgång.
Precis som för många andra frågor är dialogprocesser viktiga för att förmedla mål
och förankra beslut. Dialog bör initieras
såväl med kommunens exploateringskontor, byggherre och i de fall det är
möjligt även framtida förvaltare. I praktiken
kan det till exempel leda till samfälligheter
för skötsel av området.

Bedömningen och värderingen leder
fram till svar som måste implementeras i
planhandlingar och sedan vidare i avtal
och genomförande. Dessutom kräver
ekosystemens funktion en kunskap även
i förvaltningsskedet. Det finns uppenbara
risker för att funktionen och tanken annars
tappas bort på vägen.

VERKSTÄLLA

Att tänka på vid verkställande:
- Skriv riktlinjer i översiktsplanen om
vilka utredningar som behöver göras
inför kommande detaljplaner. Prioritera
utifrån vilka ekosystemtjänster som är
viktiga för olika områden. Inför egna
rubriker i ÖP.
- Formulera indikatorer för ekosystemtjänster och försök ordna uppföljningar
av indikatorerna (t.ex. med hjälp av
miljöförvaltningen eller fastighetsägaren).
- Vikta kvalitet och ekosystemtjänster i
samband med markanvisningar.
- Inled tidigt dialog med andra förvaltningar, t.ex. exploateringskontor och
miljöförvaltning.

för hela fastigheten, inte bara för huset.
Exempel på hur man kan använda planhandlingar m.m. utvecklas ytterligare i
kommande kapitel.
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LIVSKRAFTIGT
EKOSYSTEM
I MARKEN

EKOLOGISKT
SAMSPEL

VÄRDEFULLA
NATURTYPER

BIOLOGISK
MÅNGFALD

Vilka naturtyper finns i kommunen/området? Vilka är särskilt värdefulla, vilka är särskilt känsliga?
Vilka naturtyper skulle behövas, med tanke på t.ex. nyckelarter, spridningsvägar och ekologiskt samspel?
Vilka naturområden har lång kontinuitet, d.v.s. har funnits länge på samma plats? Dessa har högre
ekologiskt värde.
Är det några naturtyper som har försvunnit eller är på väg att försvinna på grund av ändrad markanvändning?
Går det att återskapa eller nyskapa naturtyper som eventuellt försvunnit? Var kan det göras?

-

Finns det särskilt bördig jord inom området/kommunen? Vilken markanvändning har den idag och i
framtiden?
Får marken i de värdefulla grönytorna lagom tillförsel av vatten och näringsämnen?
Vilka flöden av t.ex. trädgårdsavfall finns i kommunen?
Finns det förorenad mark inom området? Kan eventuella översvämningar föra med sig föroreningar så
att stora områden påverkas?
Klarar marken av att ta omhand och rena dagvatten så att inte föroreningar sprids till känslig mark och
omgivande vatten?
Var kan etableringsytor anläggas? Kan markpackning och föroreningsspridning minimeras? Hur kan
påverkade ytor bäst återställas?

-

-

-

-

-

-

-

Hur ser spridningsvägarna ut inom området, kommunen och i grannkommunerna? Glöm inte bort
spridningsvägar i vatten såsom fiskvandringsvägar.
Är naturtyperna spridda på ett lagom avstånd för att de olika artgrupperna ska kunna förflytta sig emellan? Finns det svaga länkar som kan stärkas? Hur breda behöver länkarna vara för att tjäna sitt syfte?
Vilka egenskaper behöver länkarna ha för att fungera?
Finns kärnområden och kopplingar identifierade? Beakta även grönytor längs gator och torg, bostadsgårdar och privata trädgårdar.
Finns det barriärer för spridningen av djur och växter idag eller är det risk att kommande bebyggelse
skapar det? Hur kan de i så fall minskas?

-

-

-

-

-

-

Vilka områden (inom kommunen eller inom planområdet) har hög biologisk mångfald? Vilka områden
är hotade på kort/lång sikt?
Vilka nyckelarter/indikatorarter/hotade arter finns i kommunen/planområdet?
Finns det arter som särskilt behöver beaktas i området? Karaktärsarter som är typiska för området eller
nyckelarter som är särskilt viktiga för ekosystemet?
Vilken mångfald behövs/är rimlig för området? Hur skapas förutsättningar för önskad mångfald?
Vilka funktionella grupper är viktiga för ekosystemtjänsterna i området? Behövs t.ex. fjärilar för pollinering eller pälsdjur för fröspridning?

-

IDENTIFIERA

3.2 Stödjande ekosystemtjänster

Arbetsverktyg: Okulär besiktning (är jorden mörk, finns det
många daggmaskar, växer det bra?) eller skicka in jordprov
för analys (vattenhållande förmåga, halt av organiskt material,
markkemi).

Underlag: Historiska kartor, Mark/miljöundersökningar, Klassning av jordbruksmark (enligt Jordbruksverket), SGU.

Tips! Tänk på att ekologiskt samspel både sker
rumsligt och mellan arter.

Arbetsverkyg: Konnektivitetsanalys, barriäranalys.

Underlag: Översiktsplan, Regional eller lokal naturvårdsplan/
Grön-blåplan (om sådan finns), biotopkarta.

Tips! Naturskyddsföreningen samt boende och markägare kan
ha värdefull information om naturen i området.

Underlag: Översiktsplan, Regional eller lokal naturvårdsplan/
Grön-blåplan (om sådan finns), naturvärdesinventeringar och
skötselplaner för området, biotopkarta.

Arbetsverktyg: City Biodiversity Index*, Grönytefaktor allmän
platsmark, dialog med markägare, brukare och föreningar.

Underlag: Översiktsplan, Regional eller lokal naturvårdsplan/
Grön-blåplan (om sådan finns), inventeringar av arter/naturvärden i området eller kommunen, Artdatabanken, Länsstyrelsens
och Skogsstyrelsens GIS-inventeringar (t.ex. ”Skogens pärlor”),
lokala/regionala floror.

skydda

skydda

skydda

skapa

skapa

skapa

* Tänk på att kompensera!

skydda

skapa
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stärka

stärka

stärka

stärka

skippa*

skippa*

skippa*

skippa*

-

ÖP:
DP:
-

-

DP:

-

-

ÖP:

DP:

-

-

-

ÖP:

DP:

ÖP:

Peka ut de bördigaste jordarna som odling och djurhållning, alternativt naturmark.
Överväg att planlägga viss mark för odling, lämpligen på bördig jord. Sträva efter att
inte bebygga eller hårdgöra dessa ytor.
Föreslå kompostering och kretslopp av organiskt material i samverkan med tekniska
förvaltningar/fastighetskontoret. Planlägg ev. plats för kompostanläggning.

Identifiera och bevara viktiga länkar samt stärk svaga länkar. Jämför med
grannkommunerna i regionen.
Identifiera och ge förslag på åtgärder för att stärka spridningsmöjligheten till
isolerade naturområden.
Skydda specifika träd eller naturelement (stora ekar, fiskvandringsvägar etc.) som är
viktiga för spridning och samspel.

Peka ut områden med värdefulla naturtyper.
Definiera områden där fördjupad naturinventering bör göras innan exploatering.
Definiera områden där värdefulla naturtyper behöver återskapas.
Se ovan under ”Biologisk mångfald”.
Överväg möjligheten att ge skyddsbestämmelse (q-märkning) för särskilt värdefulla
miljöer i t.ex. parker.

Peka ut områden med rik biologisk mångfald.
Definiera områden där fördjupad naturinventering bör göras före exploatering.
Definiera områden där den biologiska mångfalden behöver stärkas.
Planlägg de värdefulla/utpekade områdena som park, natur eller vattenområde
(på allmän platsmark).
Ge vegetationsbestämmelser för viktiga naturtyper så som t.ex. äng, våtmark, allé.
Om området ej går att anlägga som allmän platsmark, ge egenskapsbestämmelser om
mark och vegetation, t.ex. träd får inte fällas, vegetation och markskikt får ej tas bort.
Dessa måste följas med krav på marklov som en administrativ bestämmelse.

VERKSTÄLLA
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POLLINERING

SKYDD MOT
EXTREMT VÄDER &
KLIMATREGLERING

DAGVATTENHANTERING

BULLERREGLERING

LUFTKVALITETSFÖRBÄTTRING

Var finns störande buller, nu och i framtiden?
Var finns det/går det att anlägga träd/buskage eller grönområden som visuellt kan minska negativa
upplevelsen av buller?
Hur stor andel av de trafikerade vägarna omges av grönyta resp. hårdgjord yta?

Har kommunen kombinerade eller separata system för dagvatten resp. avloppsvatten?
Var finns goda lokala förutsättningar för att omhänderta dagvatten lokalt? Andel infiltrerbar mark?
Kan dagvattnet ledas till en damm/våtmark? Behöver fler dammar/våtmarker anläggas?
Finns träd som ska avverkas?

-

-

Hur mycket jordbruksmark finns i kommunen och hur stor andel av den är ekologisk?
Hur mycket lämpliga habitat finns för vildbin, humlor m.fl. pollinatörer (både för boplats och födosök)?
Finns kända förekomster? Hur är de spridda över kommunen/området?
Finns lämpliga platser för bikupor?

-

-

Hur påverkas kommunen av framtida klimatförändringar? Identifiera områden som är känsliga för
extrema regn, stormar, värmeböljor och havsnivåhöjningar. Bedöm vilka konsekvenser det kan
medföra.

-

-

-

Finns problem med höga halter luftföroreningar i området/kommunen? Vad är källan till problemet?
Finns det träd/buskage eller grönområden som kan fungera som en skyddande skärm mellan bebyggelse och väg eller andra källor till förorening?
Vilken är den förhärskande vindriktningen? Kan den obehindrat föra bort luftföroreningar från källan?
Träd på fel ställen kan blockera vinden så att föroreningar stannar kvar i marknivå. Slutna gaturum vid
hårt trafikerade vägar är ofta extra utsatta.

-
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3.3 Reglerande ekosystemtjänster

Tips! Många av pollinatörerna har särskilda krav på boendemiljö, t.ex. särskilda värdväxter eller sandigt material. Olika pollinatörer flyger olika långt och måste därför ha olika förutsättningar.
Ju fler olika pollinatörer desto större mångfald av växter och
desto bättre skörderesultat.

Underlag: Inventeringar av insekter/bin, space-syntaxanalyser/
konnektivitetsanalyser för pollinatörer, naturvärdesinventeringar, jordbruksstatistik (SJV).

Tips! Träd i täta stadsmiljöer kan ha mycket stor betydelse för
att minska värmestressen, både via skugga och via transpiration
av vatten. Grönytor samt gröna väggar och tak har också betydelse. Inflitrationsbenägen mark minskar översvämningsrisken.

Underlag: Klimatrapporter (IPCC), regionala/lokala handlingsplaner för klimatanpassning, lokalklimatanalyser, värmestudier,
topografiska kartor.

Tips! Skelettjord i trädplanteringar eller raingardens är effektiva
sätt att öka andelen infiltrerbar mark. Gröna tak har stor förmåga att ta upp och fördröja dagvatten, särskilt om de har lite
större jorddjup. Tänk på att ett träd kan ta upp stora mängder
vatten om dagen.

Underlag: Dagvattenutredningar, SGU (jordartskartor), topografiska kartor, Dagvattenguiden.

Tips! Även relativt lite grönska minskar negativ upplevelse av
buller. Tillräckligt stora/täta grönområden ger även mätbar
minskning. Mjuk mark och gröna fasader absorberar buller.
Bullervallar i kombination med grönska är ett bra sätt att
minska upplevelsen av buller.

Underlag: Bullerkartor, bullersimuleringar eller mätningar.
Boverkets bullerriktlinjer.
Arbetsverktyg: Intervjuer (hur upplevs miljön?).

Tips! Lövträd är effektivast på att fånga partiklar under sommarhalvåret, men barrträd skyddar året om. En kombination är
bäst! Träd på fel ställen (t.ex. i belastade, slutna gaturum) kan
blockera vinden så att föroreningar stannar kvar i marknivå.

Underlag: Luftföroreningskartor eller -beräkningar (finns i vissa
kommuner), vindriktning/vindros (SMHI), Miljökvalitetsnormer
(MKN) för luft, trafikberäkningar.
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Inventera kommunen för att säkerställa en god fördelning och skydd av lämpliga
habitat.
Egenskapsbestämmelser i plan, överenskommelse med byggherrar och förvaltare.
Samarbete med parkförvaltningen för att trygga långsiktig skötsel.

Peka ut riskområden som identifierats med långsiktiga skyddszoner.
Beskriv gröna skyddsåtgärder. Grönområden i städerna svalkar och minskar
översvämningar.
Ge egenskapsbestämmelser om mark och vegetation som är viktig för att minska över
värme på allmän plats, t.ex. träd får inte fällas, vegetation och markskikt får ej tas bort.
Dessa måste följas med krav på marklov som en administrativ bestämmelse.
Kräv/kom överens om åtgärder med exploatörer i samband med markanvisning/
exploateringsavtal. Exempel på krav: grönytefaktor, nyplantering av träd för skugga
eller vindskydd, andel av markytan som ska vara infiltrationsbenägen.

Peka ut lämpliga ytor för dagvattenvåtmarker.
Identifiera områden på allmän platsmark där våtmark kan anläggas. Ange i plankarta.
Förmå/diskutera med fastighetsägare om åtgärder för lokal dagvattenhantering,
genomsläpplig yta och gröna tak.
Tidig samverkan med de tekniska förvaltningarna.
Kan grönytefaktor eller liknande redskap tillämpas?

Identifiera bullerkällor och bullerutveckling samt konflikt med utvecklingsområden
långsiktigt.
Skriv in i DP att marklov krävs för fällande av träd eller buskage nära väg.
Ange hur stor del av parkeringsytan som ska utgöras av plantering, dvs träd och buskar.
Ange hur stor del av markytan intill vägar som ska vara grön och infiltrationsbenägen.
Arbeta aktivt med grön bullerreducering med arkitekt och landskapsarkitekt. Kan
grönska anläggas på fasader eller innergårdar så att bullerstörningen minskar?
Dialog med markägaren om bulleråtgärder, t.ex. trädplantering.

Peka ut problemområden där hänsyn krävs. Samverka med miljöförvaltningen eller
luftvårdsförbund.
Befintlig trädskärm kan skyddas genom krav på marklov för fällande av träd nära väg.
Finns förutsättningar för att använda trädskärm som skydd längs en väg kan det skrivas
in som en egenskapsbestämmelse eller överenskommas i dialog med markägaren.
Finns andra skäl (t.ex. trafiksäkerhet) som gör att man inte vill ha trädskärm intill väg?
Skyddsplantering bestående av träd och buskar skall finnas.
Samverka med trafikkontoret. Undvika träd och buskar i täta gaturum där folk vistas.
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Arbetsverktyg: Platsbesök med park- och miljöförvaltning (DP),
Medborgardialog (DP och ÖP). Dialog med lokala föreningar
t.ex. hembygdsförening.

Arbetsverktyg: Platsbesök med park- och miljöförvaltning (DP),
space-syntaxanalys, medborgardialog (DP och ÖP): identifiera
konfliktzoner, t.ex. häst/hund. ”Gående samråd” (DP och ÖP).

Arbetsverktyg:
Platsbesök med skola, park- och miljöförvaltning, dialog med
t.ex. ABF, Medborgarskolan, naturskyddsförening, hembygdsförening. Barn- och ungdomsdialog, Sociotopkarta.

Arbetsverktyg:
Platsbesök med park och miljöförvaltning (DP)
Medborgardialog, dialog med svenska kyrkan och andra
religiösa samfund.

Är grön/blåstrukturer sammankopplade med kommunens populäraste mötesplatser?
Finns det/kan det skapas sammanhängande gröna stråk?
Finns det/kan det skapas grönska ihopkopplat med mötesplatser? T.ex. café i parken, lekplatser eller
utegym i skogen?
Antal mötesplatser, antal förbipasserande?

Har kommunen en plan för naturpedagogik i skolor?
Finns guidad naturvisning för allmänheten?
Finns det något mål om antal timmar utevistelser?
Vilka är målpunkterna för skolutflykter?
Var vistas barn i området? Antal lekande barn?
Finns det träd att klättra i/blommor att plocka/insektsbon att upptäcka?

Finns det särskilda naturelement (landskapsdjur/blomma/platser) eller andra arter/platser/naturtyper
som är särskilt viktiga i området/kommunen?
Finns det/kan det skapas platser inom planområdet eller i omgivningen med särskild kulturell eller
religiös betydelse?
Finns eller planeras nya begravningsplatser?

-

-

-

-

-

-

-

Tips: Gestaltningen av såväl gröna som gråa områden har stor
betydelse för hur många som använder dem.

Vilka tysta miljöer och ljudupplevelser (vågskvalp, fågelsång) finns?
Vilken är planområdets och omgivningens mest attraktiva naturmiljö? Hur tillgängliggörs denna för så
många som möjligt?
Hur många vårdplatser har utsikt över grönska/vatten?
Går det att anordna gemensamma trädgårdar?
Hur många utsiktsplatser/fågeltorn, naturum eller liknande besöksanordningar finns iordningställda?

-

-

-

Arbetsverktyg: Sociotopkarta (finns i vissa kommuner), parkprogram eller motsvarande dokumentation av grönområden
och dess storlek/funktion/egenskaper och förutsättningar. Enkäter/dialoger med t.ex. vårdcentral, föreningar, idrottsklubbar,
grund- och gymnasieskolor. Analyser av invånarnas rörelsevanor, demografiska data etc.

Vilka är de viktigaste motionsstråken i området/kommunen? Finns det anläggningar för motion/träning i grönområden inom eller nära planområdet?
Hur stor andel av de boende i området bor nära park eller grönområde? Finns kommunala riktlinjer
för detta?
Hur långt har skolor och äldreboenden till rekreationsområden?
Finns det/Gränsar området till en park/naturmark?
Finns sammanhängande gröna/blå inom eller intill planområdet?
Hur tillgängliga är grönområdena för olika befolkningsgrupper, t.ex. barn, äldre, funktionshindrade?
Hur mycket naturrelaterad fritid/idrott såsom häst- och hundsport, orientering mm finns?

-
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3.4 Kulturella ekosystemtjänster
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Peka ut platser med särskilt kulturell eller religiös betydelse samt hur de kan
tillgängliggöras.
Säkra platser med skyddsbestämmelser (q).
Säkra t.ex. enskilda träd med n-bestämmelse ”Träd får inte fällas” samt krav på
marklov för fällning av träd.

Peka ut områden som används för naturpedagogik, även odling + lantbruk/4hgårdar/stadsbondgårdar, friluftsgårdar, naturum och koloniträdgårdar.
Säkra tillgängligheten från skolor/förskolor till natur/park genom gatuutformning,
gatuplacering och GC-vägar.
Lokalisera skolor/förskolor i närhet av natur.

Peka ut viktiga mötesplatser och viktiga blå/grön-stråk samt riktlinjer, t.ex. i gatuplan.
Planera markanvändning av allmän platsmark i förh. till de stråk människor rör sig i.
Samordna lokalisering av lekplatser, service, hållplatser, torg med grönytor.

Peka ut viktiga platser och kvaliteter, både befintliga och framtida.
Skyddsbestämmelser (q) för tomter eller allmän platsmark som är kulturellt värdefulla.
Även kvartersmark går att planera för olika gröna markanvändningar såsom friluftsliv,
odling, djurhållning, camping.
Lokalisera GC-vägar och bebyggelse, särskilt publika byggnader, så att de tillvaratar
och stärker somliga upplevelser.

Peka ut och skapa riktlinjer för att åtgärda brister.
Skapa en variation av grönområden, småparker och större naturområden för att
gynna olika typer av hälsobefrämjande aktiviteter.
Ta fram riktlinjer för boendes tillgång till grönyta, t.ex. max 2-300 meter till en
park större än 2 ha & 10 ha grönyta inom 2 km (ambition i ÖP, säkerställande i DP).
Utformning av allmän platsmark (natur, park, vattenområden) så att de
innehåller gångvägar, GC-vägar, badplatser och motionsslingor.
Skapa kommunikationsstråk gör grönområdena lättillgängliga (gator, GCM-vägar).
Samverka tidigt med landskapsarkitekt samt med park- idrotts- och socialförvaltn.
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Arbetsverktyg: Medborgardialog (med t.ex. koloniförening,
lantbrukare, trädgårdsföreningar, mathantverkare, boende
föreningar (LRF, sportfiskarna m.fl.).

Arbetsverktyg: Dagvattenutredning, kommunens VA-plan (om
sådan finns), länsstyrelsens skyddsområden och skyddsföreskrifter. Grundvattenkartor eller hydrologiska kartor.

Arbetsverktyg:
Dialog med lokala hantverkare, skolor, markägare.

Hur försörjs kommunen på dricksvatten?
Vilka naturområden är viktiga för dricksvattenproduktionen?
Finns vattenskyddsområde? Är det tillräckligt på lång sikt?
Kan grundvattennivån eller -kvaliteten påverkas vid exploatering?

Hur hanteras kommunägda skogar? Vad sker med råvaran?
Finns det utrymme för bättre/annan produktion (t.ex. fiber/skogsråvara alt matproduktion)?
Har en del av dessa skogar större värde för andra ekosystemtjänster (ex. rekreation, mångfald).
Om det finns stadsnära träd som ska avverkas, kan de återanvändas som material lokalt?

Vad är potentialen för bioenergi i kommunen? Tas det tillvara lokalt?
Finns det bioenergiresurser inom planområdet?

-

-

-

FÄRSKVATTEN

MATERIAL

ENERGI

MATPRODUKTION

-

-

Finns det produktion av livsmedel som konsumeras lokalt i kommunen, eller finns förutsättning för
detta?
Vilken odlingsbar mark är särskilt bevarandevärd (t.ex. särskilt bördig mark)? Finns outnyttjad mark
som kan tas i anspråk för matproduktion?
Var finns möjlighet till stadsodling, fiske samt svamp- och bärplockning?
Vilka möjligheter till stadsodling finns det i området? Finns platser för stadsodling idag?
Vilka synergieffekter skulle odlingsplatser och andra grönytor ge?
Finns plats för försäljning av lokalt producerade varor (t.ex. bondens marknad)?

-
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3.5 Försörjande ekosystemtjänster

skydda

skydda

skydda

skapa

skapa

skapa

* Tänk på att kompensera!

skydda

skapa

BEDÖMA

stärka

stärka

stärka

stärka

skippa*

skippa*

skippa*

skippa*

-

ÖP:
DP:
-

-

DP:

-

Peka på tillgång till och behov av biobränsle + riktlinjer. Finns långsiktigt behov av
biobränsleeldat värmeverk?
Ev. planlägga för odling av biobränsle om det är lämpligt. Ev. planlägga för
biobränsleeldat värmeverk.
Behövs plats för distribution av biobränsle, lagerhållning.
Dialog med teknisk förvaltning, miljöförvaltning och energibolag.

Peka på vilka biobränslen som finns, behov och tillgång.
Hur kan skogarna förvaltas för att balansera mellan produktion med övriga
ekosystemtjänster?
Dialog med parkförvaltning eller motsvarande om återanvändning av park/trädgårdsavfall. Försök skapa former för/plats för platser för lokal handel och marknad.

ÖP:

-

Område för skyddsvattentäkt.
Dialog med VA-huvudman och ev Länsstyrelsen.
Lokalisering av industrier, dialog med Länsstyrelsen.
Använd egenskapsbestämmelser för byggnadsteknik t.ex. lägsta schaktningsnivå,
största djup i meter eller lägsta nivå för dränerande ingrepp.
Ökad lovplikt för grundvattentäkter.

Reglera jordbruksmark, peka ut särskilt värdefull jordbruksmark, koncentrera
bebyggelse, förtäta befintliga stadsmiljöer, planera för tätortsnära grönområden.
Begränsa andelen hårdgjord mark.
För dialog med byggherrar/fastighetsägare för att skapa platser för odling (trädgårdseller koloniodling).
Avsätt mark i planen med användning odling.
Planera för stadsodling i dialog med fastighetsägare.
Säkerställ torgyta genom användningen torg eller salutorg (allmän platsmark).

DP: -

ÖP:

-

DP:

-

-

ÖP:
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Steg 2. Identifiera ekosystemtjänster

1
2
3
4
5
6

Vad ska du använda värderingen till?
Identifiera ekosystemtjänster
Avgränsa analysen
Bestäm utgångspunkt för värderingen
Tillämpa värderingsmetod(er)

• En bred identifiering
av ekosystemtjänster
behövs.
• Försök också identifiera
vilka ekosystemtjänster
som är beroende av varandra.
• Använd gärna någon
bruttolista av ekosystemtjänster, det finns många
att utgå ifrån.
• Beskriv på vilket sätt
ekosystemtjänsten visar
sig eller påverkas.

Gör en återblick

Efter att syftet med analysen fastlagts identifieras berörda ekosystemtjänster.
En övergripande strategi kan vara att bygga identifieringen på en bruttolista av
ekosystemtjänster. Olika sådana listningar/kategoriseringar finns tillgängliga i
litteraturen (se litteraturförslagen i slutet av avsnittet). Olika listningar kan vara
lämpliga för olika sammanhang och naturtyper. I figur 1 ges exempel på en översikt över ekosystemtjänster i skogen. En generell lista har tagits fram av TEEB vars
kategorier är avsedda att vara allmängiltiga (se litteraturtips i slutet av avsnittet).
Naturvårdsverket har tagit fram en lista ämnad att vara anpassad till svenska
förhållanden. Det finns även mer specifika listor, exempelvis för jord, havsmiljön,

FÖRSÖRJANDE
Till exempel:
• spannmål
• dricksvatten
• trävirke
• bioenergi

REGLERANDE

KULTURELLA

Till exempel:
Till exempel:
• pollinering
• friluftsliv
• rena luft och vatten • hälsa och inspiration
• klimatreglering
• naturarv och turism

STÖDJANDE
För att övriga tjänster ska fungera, till exempel:
• fotosyntes, bildning av jordmån, biogeokemiska kretslopp
Ekosystemtjänster kategoriseras oftast som försörjande, reglerande, kulturella och stödjande
tjänster.
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Stabil och säker mark
genom rötternas förmåga att
binda mark och vatten.

Livsmedel
såsom bär, svamp och
kött från vilt.

Pollinering
för både skogens egna
arter såsom blåbär och
lingon och för jordbruksoch trädgårdsgrödor.

Träråvara och bioenergi
5
5.

genom avverkning av träd till
massa- och pappersindustrin och
till sågverken och genom grenar,
toppar och gallrade träd till bränsle.

Naturupplevelser

Skadedjursbekämpning

med allt vad det innebär för
enskilda människors livskvalitet
och för turismen.

genom att skogens egna
små och stora rovdjur
och parasiter är naturliga
fiender till arter som kan
uppträda som skadegörare.

Klimatreglering

Översvämningsskydd

genom lagring av kol i träd och
mark samt temperaturutjämning.

Näringstillförsel

genom trädens vattenupptag och rikligt
förnalager (jordskikt med delvis nedbrutet
växtmaterial) och vattenmagasinering i
så kallade sumpskogar.

och återvinning av näring som
skogen behöver ges av svampar
och mikroorganismer i marken.

Figur 1. Ekosystemtjänster i skogen.

KÄLLA: MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET

skogen, och så vidare. De flesta kategoriseringarna utgår från uppdelningen i
Millennium Ecosystem Assessment: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster (se illustrationen på sid 16).5 De försörjande tjänsterna
ger varor och nyttor som mat och träfiber. De reglerande påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer som vattenhållande förmåga och biologisk kontroll
av skadegörare. De kulturella ger upplevelsevärden som rekreation medan de stödjande tjänsterna är förutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera
som fotosyntes och bildning av jordmån.6
När du har hittat en lämplig bruttolista av ekosystemtjänster behöver du
beskriva dessa utifrån ett antal aspekter. En möjlig start för denna beskrivning
ges i tabell 2. Där ges några exempel på nyckelfrågor att försöka besvara för var
och en av ekosystemtjänsterna. För att besvara frågorna kan du behöva ta stöd av
annat befintligt underlag, specialistkompetens från olika ämnesområden och dialog med berörda intressenter.

5
6

MEA, 2005.
Notera att i de flesta kategoriseringar benämns inte biologisk mångfald som en
ekosystemtjänst. Anledningen till det är att biologisk mångfald i sig ses som en
förutsättning för alla ekosystemtjänster.
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Försök belysa vilka osäkerheter som finns när du besvarar frågorna.
1.

Finns ekosystemtjänsten i området?
Om din analys är inriktad på ett särskilt geografiskt område behöver du för det första
konstatera om ekosystemtjänsten finns i området. Även om du bedömer att tjänstens
omfattning är liten bör du tills vidare ta med dig ekosystemtjänsten för vidare analys.
Fundera gärna över tidsperspektivet – även om en ekosystemtjänst inte upplevs
som särskilt viktig i nuläget är det möjligt att den blir det i framtiden. Ett exempel
kan vara översvämningsskydd som kan förväntas bli viktigare i framtiden till följd av
ändrade nederbördsförhållanden. Naturliga funktioner som infiltration eller transpiration kan bidra till att minska eller skära av flödestoppar. Ett annat exempel kan vara
tillgången till grönytor i urbana områden, där utvecklingen kan leda till att de ytor
som finns tillgängliga för naturupplevelser blir mer knappa.

2.

Vilka platser är särskilt viktiga för ekosystemtjänsten?
Försök precisera vilka platser eller geografiska områden som är särskilt viktiga för
ekosystemtjänsten. Detta kan till exempel handla om att peka ut rekreationsområden
eller att undersöka var det finns viktiga habitat för nyckelarter som bidrar till viktiga
funktioner i ekosystemen, eller att peka ut områden med markförhållanden som
bidrar till översvämningsskydd.

3.

På vilket sätt skapar ekosystemtjänsten nytta?
Beskriv på ett övergripande sätt hur ekosystemtjänsten skapar nytta för människan.
Här behöver du ha ett ekosystemperspektiv kombinerat med ett samhällsperspektiv,
det vill säga att du översiktligt behöver beskriva processer i ekosystemet som slutligen leder till en positiv påverkan på samhället. För tjänsten översvämningsskydd kan
det till exempel handla om att beskriva hur ekosystemet bidrar till översvämningsskydd och därefter vad denna tjänst leder till, exempelvis i form av minskat behov av
att konstruera annat översvämningsskydd eller att helt slippa översvämningsrisker.

4.

För vem skapas nytta?
Beskriv vilka som gynnas av ekosystemtjänsten. Vissa ekosystemtjänster, inte minst
de stödjande och reglerande tjänsterna, gynnar samhället i stort genom att upprätthålla viktiga funktioner. Andra tjänster är mer tydligt kopplade till intressenter på
någon särskild plats eller i någon särskild näring. Försök belysa dessa olika geografiska skalor.
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5.

Är ekosystemtjänsten hotad?
Gör en bedömning av ekosystemtjänstens knapphet lokalt, regionalt, nationellt och/
eller globalt. Tänk gärna långsiktigt, försök alltså att beskriva hur hotsituationen mot
ekosystemtjänsten kan förväntas se ut i framtiden. Det kan vara svårt att bedöma
detta, men det kan vara till hjälp att till exempel använda litteraturöversikter eller
lokal kunskap. Ett särskilt hot är om en negativ påverkan kan leda till att det uppstår
tröskeleffekter i ekosystemet som är svåra att reparera. Försök därför att ha ett riskperspektiv med i dina bedömningar.

6.

Vilka andra ekosystemtjänster är den beroende av, alternativt påverkar?
En ytterligare uppgift som är viktig inför värderingen är att undersöka interaktionen
mellan ekosystemtjänsterna. På så sätt synliggörs de bakomliggande ekologiska samband som till slut leder fram till nytta. Till exempel är produktionen av fisk beroende
av fungerande habitat, som i sin tur är beroende av vattenkvaliteten, som i sin tur är
beroende av ett flertal stödjande och reglerande tjänster, till exempel vattenrening
och flödesreglering.
Som beskrivs i inledningen används ofta begreppen direkta respektive indirekta
ekosystemtjänster för att skilja mellan de ekosystemtjänster som direkt genererar
nytta och de bakomliggande tjänster som är grunden för att denna nytta ska kunna
skapas. I fallet ovan är fiskproduktion en direkt tjänst, medan habitat, vattenrening
och flödesreglering är indirekta tjänster.

Om din värderingsstudie går ut på att utvärdera konsekvenserna av ett särskilt
projekt, en plan eller policy, eller någon annan form av förändring, behöver du
också identifiera vilka ekosystemtjänster som påverkas. Ovanstående sex frågor
lägger en grund för att komma vidare med denna analys. Åtminstone följande fyra
frågor (7–10) är viktiga att ställa:

7.

Påverkas ekosystemtjänsten av projektet?
Frågan är lätt att ställa men kan vara svår att besvara. Även om du bedömer att
påverkan är liten bör du svara ja på frågan, för att senare undersöka ekosystemtjänsten vidare. Påverkan kan vara direkt, till exempel när ett tidigare obebyggt
område exploateras, eller indirekt, exempelvis genom löpande påverkan över tiden.

8.

På vilket sätt påverkas den?
Är påverkan positiv eller negativ? Försök beskriva vilka aspekter av projektet som
leder till påverkan. Använd ett systemperspektiv där du beskriver vad som beror på
vad.
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9.

Vem gynnas eller drabbas?
Från ditt svar på fråga 4 bör du ha bra underlag för att besvara denna fråga. Kom
ihåg att även fundera på hur en förbättring eller försämring av ekosystemtjänsten
påverkar ekosystemet i stort och därmed människor på andra platser än just den där
projektet genomförs.

10. Hur kan negativ påverkan undvikas, minimeras, restaureras eller kompenseras?
Om projektet, planen eller policyn leder till negativa konsekvenser för ekosystemtjänster, fundera över vilka åtgärder som kan vidtas för att skadan ska kunna undvikas, minimeras, restaureras eller kompenseras. I vissa fall kan det i så fall vara
möjligt att slippa vissa negativa effekter på ekosystemtjänsterna, eller till och med
att generera ett nettopositivt utfall i slutänden. Detta får sedan konsekvenser för
värderingen. Om projektet/planen/policyn i grunden leder till en positiv påverkan på
ekosystemtjänster kan du här, som ett avslutande steg i identifieringen, fundera över
om några åtgärder är relevanta för att ytterligare stärka dessa positiva effekter.

När du har besvarat dessa frågor har du i viss mån redan värderat många aspekter. Sammanfatta gärna dina slutsatser och samla in synpunkter från berörda eller
andra experter.

ANVÄNDBARA VERKTYG OCH RESURSER
FÖR IDENTIFIERINGEN
• En ”färdig” bruttolista på ekosystemtjänster från litteraturen som passar in på
det specifika fallet, alternativt en allmän lista från t.ex. TEEB.
• Redan tillgängliga översikter över ekosystemtjänster i ett område, eller i en
viss naturtyp, eller andra analyser av konsekvenser av en viss typ av projekt.
• Kartor.
• GIS-data.
• Information relaterad till eventuella skyddade områden.
• Flygfoton och satellitbilder.
• Fältstudier (geologiska inventeringar, artinventeringar, etc.).
• Konsultation av experter och intressenter.
• Nationella eller internationella ekosystemtjänstbedömningar, t.ex. olika tilllämpningar av TEEB.

Box 2. För att göra identifieringen kan du ta hjälp av en rad olika verktyg och resurser.
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Tabell 2. En möjlig checklista för identifiering av ekosystemtjänster i ett område, samt för
identifiering av ekosystemtjänster som påverkas av ett projekt.

EST 1

... osv

EST 2

EST 1

... osv

EST 2

EST 1

... osv

EST 2

EST 1

Ekosystemtjänst

Stödjande

Reglerande

Försörjande

Kulturella

EST 2
... osv

(Ja/Nej)

1. Finns i
området?

(Använd
gärna kartverktyg)

2. Vilka
platser är
särskilt
viktiga?

3. På vilket
sätt skapar
den nytta?

(Beskriv)

(Beskriv)

4. För vem
skapas nytta?

(Om ja,
beskriv på
vilket sätt)

5. Är ekosystemtjänsten
hotad?

(Försök beskriva
påverkanskedjan)

6. Vilka andra
ekosystemtjänster
är den beroende
av, alternativt
påverkar?

8. På vilket
sätt påverkas
den?

(Beskriv)

(Beskriv)

9. Vem
gynnas eller
drabbas?

(Beskriv möjliga
strategier)

10. Hur kan
påverkan undvikas, minimeras,
restaureras eller
kompenseras?

Om du utvärderar konsekvenser av ett projekt, en plan eller
policy, använd även dessa kolumner
7. Påverkas
av projektet?

(Ja/Nej)
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Bilaga 3
Intervjuguide och sammanfattning av intervju med Bengt Persson

Intervjuguide
Bengt Persson
Ekosystemtjänster
Kan du berätta om hur ni tänkte generellt kring ekosystemtjänster under processen/arbetet
med GYF?
Tittade ni på den historiska markanvändningen och de ekosystemtjänster som funnits där
tidigare?
Innan Bo01 var marken i Västra hamnen ett industriområde, fanns det några befintliga
ekosystemtjänster i området? Hur förhöll ni er till dessa?
Vilka ekosystemtjänster skapades? Varför?
Vilka ekosystemtjänster valde ni att bevara? Varför?
Vilka ekosystemtjänster valde ni att stärka ytterligare? Varför?
Fanns det några icke tillämpbara ekosystemtjänster som ni valde att utelämna? Vilka?
Varför?
Gröna punkter/Tilläggstjänster
Hur beslutades vilka gröna punkter som skulle användas i Bo01?
Fanns det några gröna punkter som var generellt bra som ni använde? Vilka?
Använde ni några platsspecifika gröna punkter? Vilka och hur valde ni dessa?
Utveckling av GYF
När ni arbetade med GYF, hur diskuterade ni kring den framtida tillämpningen inom resten
av Malmö stad? Vad var tanken med det?
Kunde man se något då som hade kunnat förbättras i modellen, när man sett resultatet av
den i Bo01?
I hur stor skala tror du GYF kan användas/appliceras?
Vad anser du vara det viktigaste att ta hänsyn till när man ska utveckla en modell framtagen
för en specifik stadsdel till att kunna användas i en hel stad?
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Bilaga 3
Intervjuguide och sammanfattning av intervju med Bengt Persson

Här följer en sammanfattning av den intervju som genomfördes med Bengt Persson i Lund
den 16 mars 2017. Bengt Persson är idag samverkanslektor i landskapsplanering vid SLU
Alnarp och utformade GYF-modellen till Bo01. Intervjun spelades in och anteckningar fördes.
Ekosystemtjänster
När man arbetade med och planerade Bo01 saknades ett ord för det vi idag kallar
ekosystemtjänster. Även om det inte var ett vedertaget begrepp då så pratade man om
samma fyra dimensioner, samma tjänster som man gör idag.
I Sverige har vi en av de högsta urbaniseringsskalorna i värden, 85% och urbaniseringen sker
på 1-1,5% av landsarealen. Därför är det idag, liksom vid planeringen av Bo01 ganska
ointressant med pollinering och biodiversitet i staden. Vilka ekosystemtjänster som måste
prioriteras på den urbaniserade ytan är viktiga att identifiera och de som inte måste vara där
bör produceras och skapas någon annanstans. Som planerare måste man väga tjänster mot
varandra, när det kommer till städer måste människans intressen komma före. Men frågorna
måste alltid ställas –vad prioriteras? Vad får vi plats med?
I Bo01 prioriterade man människorna som ska bo där, de kulturella ekosystemtjänsterna var
de viktigaste. Rekreation, återhämtning, umgänge, lek och bollspel.
GYF är från början ett tomt skelett, det är när man bestämmer sitt mål som det får ett
innehåll. Det är ett politiskt redskap, man beslutar vad man vill uppnå och balanserar
faktorerna efter det. Varje gång man ska använda det måste man undersöka och förstå
målen och sammanhanget. Exempelvis så fick man inga poäng för att infiltrera dagvattnet i
Bo01 utan höga poäng gavs för att leda bort dagvatten och göra det synligt. Detta då
Miljöförvaltningen i Malmö ansåg att det var direkt skadligt för miljön om man skulle
infiltrera vatten då det fanns föroreningsproblem i marken. . GYF är ett relativt instrument
som man använder subjektivt för att styra mot det man vill uppnå. Man måste se till platsen
och ha ett tydligt mål.
Det fanns ingen riktig historia att ta hänsyn till när man planerade Bo01 då marken i hela
området utgjordes bara av utfyllnadsmassor. Området skyddades i väntan på att det skulle
bebyggas och under tiden började småtärnor häcka där. Småtärnan var då en skyddsvärd art,
för att kunna bygga på området skapades en ersättningsbiotop i Norra Hamnen. Man sökte
ekonomiskt stöd från Lokala Investeringsprogram som hade pengar öronmärkta för
miljöåtgärder för att anlägga nya häckningsplatser åt småtärnorna. Liknande naturvärden
kan ha funnits men inga historiska värden.
I Tyskland fanns flera olika GYF-modeller och från en av dessa från Berlin hämtade man
inspiration och modifierade för att tillämpa i Bo01. Hela tanken med GYF är att man sätter
upp krav som på ett styr mot områdets mål, men det finns en valfrihet och man kan inte i
förhand veta hur det blir. Det är ett enkelt system och det finns en styrka i det. Det är lätt att
förstå och man bara räknar ihop poängen. I Bo01 hade man en bra byggherreprocess vilket
gjorde att de var med på vad som skulle uppnås.

Gröna punkter/Tilläggstjänster
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Intervjuguide och sammanfattning av intervju med Bengt Persson

I Bo01 infördes de gröna punkterna som ett jippo. Det var Agneta Persson som var
mässlandskapsarkitekt som sett att Naturskyddsförningen i Stockholm hade tagit fram en
lista med punkter för staden som skulle uppfyllas. Det var inte ett riktigt planeringsredskap
man i Stockholm använde man det för att lägga mer fokus på och utöka den biologiska
mångfalden. Gröna punkter är ett knepigare styrredskap än GYF. En grön punkt måste vara
väldigt exakt, inte för luddigt. De måste vara helt mätbara, gå att se och ta på. De gröna
punkter man valde till
Utveckling av GYF
GYF är ett generellt system, man kan alltid använda det men man kan aldrig använda det
utan att tänka igenom det varje gång. Man måste styra mot bestämda mål. Vissa mål kan
alltid vara aktuella, iallafall över en viss tid och då kan man kanske utforma en modell som
möter just dessa mål.
GYF är ett verktyg vars karaktär måste förstås. Det är som en fantastisk skruvmejsel men
varje gång det ska användas måste någon berätta vilken skruv som behövs. Planering består
av att fatta beslut, bestämma vad som är viktigt. När man försöker generalisera och göra
saker allmängiltiga förlorar man respekt. Det är viktigt att diskutera och ta ställning i frågor –
vad vill man? Vad tycker man är viktigt och mindre viktigt? Det finns fortfarande viss
valfrihet kvar och det är ett bättre system än att sträva efter generalitet. GYF som redskap är
generellt, men vilka faktorer, poäng och nivåer man vill ha avgör man själv. GYF är generellt
men bör anpassas geografiskt.
I hur stor skala man kan använda GYF beror på många saker, men åter igen är det målen som
styr och hur detaljeras man är. Sker det en exploatering över ett stort område är det bra att
dela upp det i etapper, exempelvis det som byggs inom en 5-årsperiod. Tiderna förändras,
skulle målen förändras finns det möjlighet att korrigera modellen för att nå bättre resultat i
kommande etapper. Samtidigt är det orimligt att göra detta arbete för varje detaljplan om
det inte skulle vara så att det är väldigt olika förutsättningar.
GYF skulle vara ett bra verktyg när man bygger på exempelvis åkermark. Med en rätt
utformad grönytefaktor görs en stor nytta då man tillför ekosystemtjänster och grönska till
en plats som inte innehåller så mycket. Detta i jämförelse med Riksbyggens
kompensationsverktyg som ser till de ekosystemtjänster som finns på platsen och ser till att
kompensera dessa och inte förminska utbudet. GYF ser till det som ska bli,
kompensationsverktyget till det som varit, och det som är intressant är det som ska bli och
hur platsen kommer vara när man bor där.
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Intervjuguide och sammanfattning av intervju med Sara Lööf

Intervjuguide
Sara Lööf
Ekosystemtjänster
Hur tänker ni generellt kring ekosystemtjänster när ni arbetar med GYF?
Är det några ekosystemtjänster som är speciellt viktiga att tänka på/främja i Malmö?
Tittar ni på historisk markanvändning och de ekosystemtjänster som funnits på en plats?
GYF-modellen
Varför har ni antagit en ny GYF-modell?
På vilket sätt har den nya GYF-modellen förändras jämfört med den i Miljöbyggprogram
SYD?
Ingår den nya GYF-modeller på samma vis i Miljöbyggprogram SYD som tidigare?
Gröna punkter/Tilläggstjänster
I Miljöbyggnad SYD finns två listor, en med holkar och bon samt en med biotoper. Hur valdes
de ingående punkterna på listorna?
Har vi förstått det rätt att ni inte längre använder listor med gröna punkter som
kompletterar grönytefaktorn?
I Bo01 fanns en tydlig lista över gröna punkter med tjänster som var bra för platsen. I
Miljöbyggprogram SYD fanns listor med holkar och bon samt biotoper. I Stockholm finns
tilläggstjänster som är karaktäristiska, ex. speciella karaktärsträd som ger högre faktor i
beräkningarna. I den nya modellen ser vi inte något som är så specifikt, varför inte?
Utveckling av GYF
När Miljöbyggprogram SYD utformades, kunde man då dra nytta av arbetet man gjort i
Bo01? På vilket sätt?
GYF är ett platsspecifikt verktyg, vad är det som gör det möjligt att använda det över så stora
geografiska områden som en hel stad?
När ni arbetar med GYF, hur tänker ni kring framtida användning?
Ser du någon nytta med att använda GYF utanför stadsmiljö?
I hur stor skala tror du GYF kan användas/appliceras?
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Här följer en sammanfattning av den intervju som genomfördes med Sara Lööf i Malmö den
17 mars 2017. Sara Lööf är landskapsarkitekt och planarkitekt i Malmö kommun och arbetar
med detaljplaner som inkluderar arbetet med GYF samt granskar bygglov där hon granskar
utemiljöerna; hur tomten fungerar som helhet och om GYF uppfylls. Intervjun spelades in
och anteckningar fördes.
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är det primära syftet med GYF och man vill arbeta med dessa tydligare i
planarbetet och att kunna ställa tydliga krav i enskilda projekt. I Malmö är det viktigt att ljud,
luft, vattenhantering och mikroklimat prioriteras. Biologisk mångfald gynnas automatiskt när
man får in mer grönska i staden liksom människornas upplevelse, barnens lek och
uppfattning av naturen. Man tänker att man kommer gynna dessa tjänster om
grönytefaktorn är tillräckligt hög. Odling i stort vägs in i arbetet med och tankarna kring GYF
men ekosystemtjänster som matproduktion och material är ingen man tycker kan appliceras
i Malmö.
GYF-modellen
GYF används i den täta staden för bostäder, kontor eller liknande, för att kunna kräva
grönska. Finns värden att bevara på en mark som arbetar man för detta, exempelvis spara
träd. Men en historisk tillbakablick på marken görs inte med hänseende på
ekosystemtjänster. I Malmö är det mest industrimark och åkermark som bebyggs och där
finns sällan ekosystemtjänster att bevara.
Efter en ändring i PBL kunde man inte längre ställa krav på det vis man gjorde med
Miljöbyggprogram SYD [MBP] då man ibland hade högre krav än vad lagen krävde. Det
räknades som tekniska särkrav vilket man inte längre får ställa. Man tog fram en ny GYFmodell 2014, ”Riktlinjer för grönytefaktor”, som byggde till stor del på den som fanns i MBP.
I MBP fanns flera olika GYF-modeller och i den nya modellen ville man göra en tydlig modell
och som skulle vara ett separat dokument. Tidigare var det även olika modeller som gällde
för olika områden, idag gäller den nya modellen för hela Malmö och är politiskt förankrad.
Man arbetar idag fram en ny plattform, en miljöbyggstrategi, men denna är helt frivillig och
kommer till stor del handla om inspiration. De justeringar man har gjort i den nya GYFmodellen är poängsättningen för några av delfaktorerna. Exempelvis gav sedummattor
tidigare höga poäng men idag vill man främja en tjockare växtbädd. Man ger idag även högre
poäng för buskar och träd.
Gröna punkter/tilläggstjänster
Den nya GYF-modellen är mer generell än den tidigare. Man ville förenkla modellen och ha
ett system som fungerade oavsett plats och projekt. För att lyckas med detta kände man att
man var tvungen att göra avkall på vissa detaljer, därav har man valt att inte inkludera gröna
punkter i den nya modellen. Man tänkte även att det skulle ge större frihet i de olika
projekten genom att inte ställa krav genom tilläggslistor. I Malmö, vilket nämndes tidigare,
är det mycket industri- och åkermark som bebyggs och där finns inte behovet att exempelvis
ställa krav på att träd av en speciell sort ska planteras för att gynna befintliga träd av samma
typ i området, då dessa inte finns.
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Utveckling av GYF
Det fanns lärdomar att hämta från Bo01 till MBP, men kanske framförallt var inblandade
insatta i systemet/arbetssättet vilket underlättade vidare implementering.
Man ser på GYF som ett universellt verktyg som kan användas platsspecifikt. Idag kan man
använda modellen över hela Malmö stad i de projekt som kräver det på grund av dess enkla
utformning. Man bestämmer i översiktsplanen var GYF ska gälla och i detaljplanen anger
man vilken faktor som ska uppnås. I bygglovsprövningen kontrolleras att faktorn är uppnådd.
I MBP genomförde man även kontroller efter några år för att se att GYF uppfylldes, detta är
inte något man gör i dagsläget då det saknas rutiner och resurser.
Fortfarande kan det uppfattas som ett särkrav med den angivna faktorn vilket strider mot
lagstiftningen, men då modellen är ett välkänt verktyg i Malmö och den är antagen av
nämnden så har den än så länge inte behövt prövas. Man kommer fortsätta använda
modellen tills den prövas, beroende på utgången kan man få ändra sig.
Byggherrarna i Malmö är vana vid verktyget och det är sällan problem med att de ska göra
beräkningar och redovisa dessa. Ibland är det otydligt formulerat i detaljplanen, att faktorn
inte är utskriven på plankartan utan endast i en beskrivande text, och då kan det ibland
ifrågasättas om faktorn ska uppfyllas eller inte. Ibland kan bestämd faktor uppfattas som hög
från byggherrarna och kommunen arbetar med att hitta en lagom balans mellan områdets
behov och en nivå som uppmuntrar byggherrarna.
Man kommer fortsätta arbeta med GYF så länge den klarar sig juridiskt. I det framtida
arbetet kommer man fördjupa diskussionerna kring när det är lämpligt att använda GYF.
Ibland kan faktorn få motsatt effekt, att andelen hårdgjorda ytor ökar och den gröna
minskar. Exempelvis om projektet berör en allt för stor tomt eller om man sätter en för låg
faktor. Man tycker att man ser en förbättring och att modellen gör nytta i de täta delarna av
staden och att den får bäst resultat vid specifika projekt och när man har exploateringstal
upp mot 1,5. I Malmö ser man inte att verktyget lämpar sig i villaområden, skolgårdar eller
parker av ovan nämnda anledningar.
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Intervjuguide
Gösta Olsson
Ekosystemtjänster
Kan du berätta hur ni generellt tänker kring ekosystemtjänster när ni arbetar med GYF?
När började ni använda GYF?
Är det några ekosystemtjänster som är speciellt viktiga att tänka på/främja i Stockholm?
Tittar ni på historisk markanvändning och de ekosystemtjänster som funnits på en plats?
Fanns et befintliga ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden när ni började arbeta med området?
Hur förhöll ni er till dessa?
Vilka ekosystemtjänster skapades i Norra Djurgårdsstaden? Varför?
Vilka ekosystemtjänster valde ni att bevara? Varför?
Vilka ekosystemtjänster valde ni att stärka ytterligare? Varför?
Fanns det några icke tillämpbara ekosystemtjänster som ni valde att utelämna? Vilka? Varför?

Gröna punkter/Tilläggstjänster
Hur tänkte man kring GYF-modellens tilläggstjänster och dess poängsättning?
Hur valde man karaktärsträden?
Hur valde man de habitatsstärkande åtgärderna?
Är det några tilläggstjänster som är generellt bra, oavsett geografiskt läge?

Utveckling av GYF
Vad anser du vara det viktigaste att ta hänsyn till när man ska utveckla en modell framtagen för en
specifik stadsdel till att kunna användas i en hel stad?
Hur tänker ni kring framtida användning av GYF?
I hur stor skala tror du GYF kan användas/appliceras?
Ser du någon nytta med att använda GYF utanför stadsmiljö?
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Bilaga 5
Intervjuguide och sammanfattning av intervju med Gösta Olsson
Här följer en sammanfattning av den telefonintervju som genomfördes med Gösta Olsson den 21
mars 2017. Gösta Olsson är landskapsarkitekt och arbetar på Exploateringskontoret i Stockholm Stad
och har bland annat varit med och tagit fram GYF – grönytefaktor för kvartersmark. Intervjun
spelades in och anteckningar fördes.

Ekosystemtjänster
Strategiskt tänkt ser man till vad det är för kontext det är, naturvärden m.m. som finns på och nära
platsen och vad man kan tillskapa när man bygger en ny stadsdel. Man måste se till att man har
tillräckligt utrymme, att det ligger i bra stråk eller skapa bra stråk och spridningskorridorer. I
Stockholm finns det krav på att stärka ekologiska samband med tanke på stadens geografiska läge.
Generellt arbetar man mycket med dagvattenhantering och stadsgrönskan samt de sociala värden
som kan kopplas till dessa.
Projektet i Norra Djurgårdsstaden [NDS] har pågått sedan 2001, man hade redan då höga mål för
grönskan i stadsmiljön sedan miljöprojektet i Hammarby Sjöstad. 2009 blev NDS ett
miljöprofilområde och GYF för fastighetsägare infördes 2011. De två första etapperna byggdes utan
GYF men man hade höga ambitioner för områdena. Idag testar man att använda GYF på allmän mark
i det sista planområdet Hjortholmen. Grunden och utgångspunkten i GYF-modellen för allmän mark
är densamma som i GYF-modellen för kvartersmark, men modellen skiljer sig något åt där man har
arbetat mer med sociala och kulturella värden.
Tidigare har NDS varit ett industriområde och har varit avstängt för gasproduktion i 100 år. Området
består till stor del av utfylld och förorenad mark och de tidigare verksamheterna har inte varit så
viktiga men många miljöer runt omkring har stora värden, bland annat parkmiljöer från 1800-talet.
En begränsad del av dessa har bevarats. Många områden innehåller värdefulla ekar och dessa har
man arbetat aktivt för att bevara och främja till framtiden. Det är framförallt ekar som är viktigt för
området men även grodmiljöer finns i närheten av de första etappområdena och dessa har man
också arbetat aktivt med. Därför har man i GYF-modellen värderat dessa så att man får mer poäng
om man exempelvis planterar ek och om man underlättar för de viktigare faktorerna.
Dagvatten är en viktig faktor och som tas om hand på allmän plats med växtbäddar som begränsar
effekterna av ökad nederbörd. Mer vegetation resulterar även i att lokalklimatet förbättras och
träden gör stor skillnad på koldioxidhalten. Man får en temperaturminskning som är oerhört viktig,
heat island-effekten minskar. Växtbäddana renar dagvattnet men ger också plats för planteringar
som ökar biodiversiteten och pollinering, vilket fungerar och är bra för både allmän och
kvartersmark.
Detta gör även att parkytorna ökar vilket är positivt för de sociala funktionerna. Att se blommor
upplevs som positivt och det går att visa eller använda dagvattnet och hanteringen av detta på ett
aktivt sätt. Man skapar fuktmarker för groddjur i form av groddammar, fuktstråk och/eller
grodtunnlar.
Man försöker få med och arbeta med så många ekosystemtjänster som möjligt men i stadsmiljö är
det vissa som är svåra att uppnå i någon större skala, exempelvis virkesproduktion och jordbruk. Man
uppmuntrar till stadsodling vilket upplevs i mindre grad. Men i liten skala fångar man upp de flesta
ekosystemtjänster.

Gröna punkter/Tilläggstjänster
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Bilaga 5
Intervjuguide och sammanfattning av intervju med Gösta Olsson
Utgångspunkten för del- och tilläggsfaktorer i GYF-modellen har varit kopplingen till det gröna. Basen
för all verksamhet är jorden och vattnet, allmänt sådant som hänvisar mot klimat såsom att det finns
skugga, dagvattenhanteringen och de sociala bitarna. Alla tre av dessa ska vara kopplade till det
biologiska. Det var många diskussioner huruvida man skulle ta med de sociala värdena eller inte, men
man hittade en koppling mellan det sociala och det gröna och valde därför att inkludera detta. När
man använder modellen för kvartersmark är det viktigt att man arbetar med alla kategorier av
tilläggsfaktorer, en viss procent av tilläggsfaktorerna ska uppfyllas. Denna balansering ger en bredd
och komplexitet till faktorerna.
Inventeringar har gjorts i området och utifrån dessa har man tagit fram en lista där man pekar på
viktiga och naturliga artval. Ekar är viktiga i Norra Djurgårdsstaden och därför vald som ett
karaktärsträd. De tilläggstjänster som valt skulle fungera var som helst. Att arbeta med
dagvattenhantering, biodiversitet och sociala faktorer är inte specifikt för Norra Djurgårdsstaden
eller Stockholm. Det är listan över karaktärsträd och habitatsstärkande åtgärder som är specifikt
anpassade efter platsen.

Utveckling av GYF
GYF gällde tidigare för projekt i NDS men från och med årsskiftet kommer GYF appliceras på alla
projekt i Stockholm. Den GYF-modell som kommer användas i övriga staden är dock en förenklad
modell. Detta för att man efterfrågade en större flexibilitet, tanken är att byggherrarna och deras
konsulter ska göra allt jobb och att beställare och exploatörer inte ska ha så stor handpåläggning.
Man har satt ett värde på 0,6 för alla projekt men längre fram kan man behöva titta på varje
detaljplan och justera faktorn, men detta kan inte göras på alla projekt.
Man lär sig mycket av NDS och man har en hel organisation som följer upp i alla led. Den nya
modellen är mer generell då möjligheten till uppföljning i hela staden inte är möjlig på samma sätt
som den är i NDS. Stockholm stad har många miljökrav på sina byggherrar, just antalet projekt gör
det svårt att göra uppföljningar, det har pratats om att göra stickprov. Man vill också uppmuntra
konsulter att jobba med GIS då digital projektering gör att fakta kan levereras digitalt och på så vis
underlätta uppföljning. Överlag upplevs det som att GYF har mottagits bra i Stockholm, byggherrarna
har tagit till sig verktygen på ett positivt sätt.
Att GYF-modellerna blir för generella ses inte som ett problem. Innehållet i modellerna skiljer sig
egentligen inte åt utan det är poängsättningen som är viktig, de krav som ställs. Långsiktigheten i GYF
är en svår fråga, men man får göra så gott man kan. I de flesta fall handlar det om att säkerställa en
god boendemiljö vilket upplevs som positivt av de boende och det är kanske de som kan säkerställa
det hela.
I Stockholm kommer man inom de närmsta 5 åren applicera GYF på 40 000 markanvisningar. Att
använda GYF i stor skala ses inte som någon fara utan snarare att man kommer slarva med
byggandet. Man måste bygga tätt, det är inte svårt men det är många aktörer och faktorer
inblandade som kan orsaka problem. Ett nytt projekt gällande gröna tak, man har tagit fram en
sammanställning och rekommendationer för hur man ska bygga på bjälklag, detta för att uppmuntra
till fler gröna tak samt att undvika ett moment som lätt kan bli ett problem.
De modeller som används i Stockholm är framtagna för byggande i stadsmiljö och nu används GYF på
alla projekt i staden oavsett var de ligger. Om några år får man utvärdera och se effekterna av GYF
och hur man tar det vidare. Att använda GYF utanför stadsmiljö skulle fungera, exempelvis
dagvattenhantering är aktuellt överallt, men det får inte drivas till absurdum. Tillslut är det de
ekonomiska förhållandena som avgör, huruvida man kan jobba med det i alla projekt. Det blir ju
något dyrare med GYF.
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Gröna punkter i Bo01
Gröna punkter
1. En fågelholk för varje lägenhet.
2. En anlagd biotop för preciserade insekter (exkl. växtbiotoper) per 100 m2 gårdsyta.
3. Holkar för fladdermöss inom tomten.
4. Inga ytor inom gården är täta utan alla ytor är genomsläppliga för vatten.
5. Alla icke hårdgjorda ytor inom gården har tillräckligt jorddjup och bra jord för att
kunna användas för grönsaksodling.
6. Gården innehåller en allmogeträdgård med dess olika delar.
7. Alla väggar som har förutsättningar/möjlighet är klädda med klätterväxter.
8. Det finns 1 m2 damm för varje 5 m2 hårdgjord yta på gården.
9. Gårdens växtlighet är särskilt utvald för att vara nektargivande och fungera som fjärilsrestaurang.
10. Av gårdens träd och buskar finns högst fem plantor av samma art.
11. Gårdens biotoper är alla utformade så att de är friska och fuktiga.
12. Gårdens biotoper är alla utformade så att de är torra och magra.
13. Hela gården är uppbyggd av biotoper som har naturligt förekommande biotoper som förebilder.
14. Allt dagvatten som leds bort rinner minst 10 m över marken innan det leds bort.
15. Gården är grön men det finns inga gräsmattor.
16. Allt regnvatten från hus och hårda ytor på gård samlas upp och används för bevattning eller för
tvätt, spolning etc. i husen.
17. Alla planterade växter kan på ett eller annat sätt användas i hushållet.
18. Det finns grodbiotoper med övervintringsmöjligheter på gården.
19. På gården eller i anslutning till bostadshus finns minst 5 m2 orangeri och växthus för varje
lägenhet.
20. Det finns mat för fåglar på gården året runt.
21. Det finns minst 2 olika gamla kulturväxtsorter av frukt och bär för varje 100 m2 på gården.
22. Fasaderna på husen har svalbräden.
23. Hela gården används för odling med grönsaks-, frukt- och bärproduktion.
24. Byggherren/landskapsarkitekten samarbetar med ekologisk expertis* och formar tillsammans
med samarbetspartnern helhetsidén och detaljlösningarna. Val av samarbetspartner skall godkännas
först av Bo01/Malmö stad innan det kan räknas som en grön punkt.
25. Gråvattnet renas på gården och återanvänds.
26. Kompost används för allt biologiskt nedbrytbart hushålls- och trädgårdsavfall och hela
kompostprodukten används inom fastigheten på gården eller i balkongodlingar och liknande.
27. Allt byggmaterial som används för att anlägga gården har varit använt förr: beläggningar, virke,
murar, möbler, utrustning etc.
28. Minst 2 m2 fast ordnad odlingsyta på balkong eller i blomlåda till varje lägenhet som inte har
uteplats i markplan.
29. Minst halva gården består av vatten.
30. Gården har en viss färg som tema för val av växter, utrustning och material
31. Alla träd på gården är fruktträd och alla buskar är bärbuskar.
32. Gården har klippta och formade växter som sitt tema.
33. En del av gården lämnas att växa igen med en naturlig succession.
34. Minst 50 blommande svenska vilda örter finns på gården.
35. Alla tak inom fastigheten är gröna, dvs. klädda med växtlighet.

Lista över gröna punkter i Bo01 från boken Bo01 - Hållbar Framtidsstad, B. Persson (2005)

Bilaga 7
Gröna punkter Miljöbyggprogram SYD

Tilläggslistor från Miljöbyggprogram SYD, Malmö Stad, Lunds kommun och Lunds Universitet
(2012)

Bilaga 8
Tilläggstjänster i Norra Djurgårdsstaden

Tilläggstjänster från Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad (2013)

Bilaga 9
Tilläggstjänster i Stockholm

Tilläggstjänster från Stockholm, Stockholms stad (2015)

Bilaga 10
Dokumentation från observation

Naturpedagogik - Informationstavlor

Bilaga 10
Dokumentation från observation

Sociala interaktioner – Mötesplatser
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Dokumentation från observation
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Dokumentation från observation

Hälsa – Utomhusgym

