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Inledning 
Nyttan med natur och grönska i den byggda miljön är stor och när kommunen avväger mellan olika 

intressen i planeringen behöver de aktuella ekosystemtjänsterna vara kända. Därför kan det i samband 

med detaljplan i tidigt skede genomföras en översiktlig och initial bedömning av områdets naturvärden 

och ekosystemtjänster. Inom planområdet för Bryggaren 10 m.fl. finns det värden inom speciellt 

kulturella, reglerande och stödjande ekosystemtjänster knutna till befintliga trädmiljöer. Trädmiljöerna 

blir därför fokus i kartläggningen av förekommande ekosystemtjänster. Genom att integrera 

stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer 

och tätorter lever vi upp till globala och nationella mål om lyfter vikten av ekosystemtjänster i den 

byggda miljön. I Bryggaren 10 m.fl. kommer det tillkomma många nya bostäder med tillhörande 

parkering och det innebär att behovet at befintliga grönområden och dess trädmiljöer ökar. 

Stadsgrönskan blir av vikt för ett större antal hem då staden förtätas.  

Vikten av stadsgrönska kan lyftas på olika sätt och principen om 3-30-300 är en tumregel som har 

tagits fram för att kommunicera hur mycket grönska en stad minst behöver: 

• 3 träd. Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats. 

• 30 procent. Varje bostadsområde ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Måttet 

krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor. 

• 300 meter. Alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde. 

För Bryggaren 10 m.fl. är det av vikt att bevara befintliga träd för människors hälsa och välmående 

samt att utveckla områden där ekosystemtjänsterna är svaga.  

Syfte 
Syftet med kunskapsunderlaget är att lyfta naturvärden som finns inom planområdet inför framtagande 

av detaljplan för Bryggaren 10 m.fl och för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster på 

platsen. 

Metod 
Boverkets vägledning för Ekosystemtjänster i planering - Kartlägg förutsättningar i kunskapsunderlag 

har följts. En översiktlig ekosystemtjänstmatris har skapats med kategorier från ESTER 

(Ekosystemtjänsteffekträkning) som är Boverkets verktyg för att göra ekosystemtjänstanalys. Vidare 

har berörda ekosystemtjänster beskrivits enligt ESTERs modell av planekolog Rebecka Thise. 

Fältbesöket till Bryggaren 10 m.fl. utfördes av planarkitekt Rebecka Palmqvist och planekolog och har 

kartlagts med ArcGis FieldMaps av planekolog och efterbehandlats i ArcMap av planekolog med 

hjälp av GIS-ingenjör Rasmus Johansson för att skapa en trädkarta över området.  
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Naturvärden 

Urban natur och grönska 
Träd har olika funktioner i städer. Deras positiva effekter på stadsmiljö är både estetiska och praktiska. 

Förutom att ge grönska i staden förbättrar träden den förorenade luften och fångar upp stoft från 

biltrafiken, lövverket i kronor ger skugga och svalka i ett förändrat klimat. Träd kan minska 

belastningen på dagvattensystem genom att ta upp stora vattenmängder vid nederbörd. Träd fungerar 

också som en klivsten i ett grönt nätverk i staden och kan fungera som en refug för områdets växt- och 

djur- och svampliv. De gynnar biologisk mångfald och erbjuder boplats för fåglar och livsmiljö för 

mossor, lavar, svampar och småkryp. Träd är med andra ord flervåningshus fullt av innevånare. Ett 

träd som är dött får andra funktioner för den biologiska mångfalden men är minst lika värdefullt. Träd 

ger skugga, reglerar temperatur och buller eller ger positiva naturupplevelser till exempel av att plocka 

ett äpple eller se fågelungar lämna sitt bo. 

Fler träd behövs i våra städer när dessa måste bli mer robusta i spåren av klimatförändringar och för en 

hållbar samhällsutveckling är vegetation och grönska i bostadsområden en viktig ingrediens där 

befintliga träd bör förvaltas dels ur ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv, dels ur ett ekonomiskt 

då etablering av nya trädmiljöer och grönområden är mer kostsamt än att ta hänsyn till befintliga.  

Träden och ekosystemtjänsterna 

Välutvecklade träd är en förutsättning för att människor och djur ska trivas i de övrigt hårdgjorda 

miljöerna som staden utgör och de bidrar med en mängd ekosystemtjänster som exemplifierats i 

föregående stycke. Internationellt och nationellt är ekosystemtjänster definierade och indelade i fyra 

olika grupper utifrån vilken funktion de har. Dessa grupper kallas försörjande, reglerande, kulturella 

och stödjande ekosystemtjänster. I illustrationen nedan är de olika kategorierna exemplifierade. De 

förklaras mer ingående i kommande stycken. 

 

 

 

 

 

  



5 
 

 

Resultat fältbesök 

Ekosystemtjänstmatris 

I ekosystemtjänstmatrisen, tabell 1, illustreras vilka ekosystemtjänster som kan tillhandahållas av 

respektive naturmiljöer inom planområdet. Det är endast berörda gröna strukturer som tagits med. 

Matrisen ger en första överblick över områdets potential för att leverera stödjande, försörjande, 

reglerande och kulturella tjänster, det vill säga att matrisen listar de ekosystemtjänster som 

tillhandahålls genom områdets natur och grönstruktur. Detaljeringsnivån av matrisen har anpassats till 

de lokala förutsättningar och syftet med matrisen. Grön färg indikerar stödjande, gul färg försörjande, 

blå reglerande och orange kulturella ekosystemtjänster. I kolumnerna listas alla gröna strukturer som 

kan ha betydelse för ekosystemtjänster. Längs raderna listas kategorier av ekosystemtjänster. 

Grönstrukturens betydelse är markerat med ett kryss. 

 

Tabell 1 Ekosystemmatris. Grön färg indikerar stödjande, blå reglerande, gul färg försörjande och orange kulturella 
ekosystemtjänster. Ett kryss indikerar att en ekosystemtjänst är representerad i respektive grönstruktur. 

Ekosystemtjänster markerade med kryss i ekosystemtjänstmatrisen beskrivs mer ingående i tabell 2 

nedan. Grön färg indikerar stödjande, blå reglerande, gul färg försörjande och orange kulturella 

ekosystemtjänster i båda tabeller. 
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 Biologisk mångfald

Ekologiskt samspel

Livsmiljöer X X

Naturliga kretslopp X

Jordmånsbildning

Reglering av lokalklimat X

Erosionskydd

Skydd mot ekstremväder

Luftrening X

Reglering av buller X

Rening och reglering av vatten X X

Pollinering

Reglering av skadedjur och skadeväxter

Matförsörjning

Vattenförsörjning

Råvaror

Energi

Fysisk hälsa

Mentalt välbefinnande X X X

Kunskap och inspiration

Social interaktion X

Kulturarv och identitet
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Beskrivning av ekosystemtjänstkategorier  

Stödjande ekosystemtjänster   

Livsmiljöer Livsmiljöer är en förutsättning för växt- och 
djurarters fortplantning, födosök och 
spridning. 

 
Naturliga kretslopp Ekosystemen möjliggör kretslopp av vatten, 

kol och näringsämnen. Det finns en 
betydande mängd växter, t.ex. träd, i 
området som utför fotosyntes och kan bidra 
till skugga, luft-, buller- och klimatreglering. 

 

Reglerande ekosystemtjänster   

Reglering av lokalklimat 
 

Grönska och natur bidrar lokalt till jämnare 
temperatur, ökad luftfuktighet, skugga och 
vindskydd. 
 

 
Luftrening Växtlighet renar luft genom att filtrera och 

fånga upp föroreningar. 

 
Reglering av buller 
 

Växtlighet och icke hårdgjord mark dämpar 
buller och skapar lugnare miljöer för 
människor och djur. 

 
Rening och reglering av vatten Grönområden fördröjer, filtrerar och renar 

vatten från föroreningar samt förebygger 
översvämningar, erosion och torka. 

 
Kulturella ekosystemtjänster   

Mentalt välbefinnande Vistelse i grönska och natur främjar hälsa, 
välbefinnande och mental återhämtning. 
 
 
  

 

Social interaktion 
 
 

Grönska och natur erbjuder mötesplatser 
för människor av olika bakgrund och åldrar 
 
  

 
Tabell 2 Beskrivning av ekosystemtjänstkategorierna som framhävts i ekosystemtjänstmatrisen. Grön färg indikerar 
stödjande - blå reglerande - och orange kulturella ekosystemtjänster. Inga försörjande ekosystemtjänster noterades så 
därför finns inga gult färgade celler. 
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Trädkarta 

I kartan, figur 1, är planområdets träd utmärkta. Vissa markeringar är enskilda träd och andra är 

klungor. Fynd av invasiva arter är redovisade samt möjliga förbättringsområden där grönska och 

trädmiljöer saknas. 

• I appendix 1 ger en översikt av respektive träd eller trädklunga. Sort och bild presenteras för 

varje träd motsvarande talet på kartan. 

• I tabell 3 ger en sammanställning av typiska värden som träden erbjuder. 

• I trädkartan ses även fynd av invasiva arter och möjliga förbättringsytor. Denna del av 

kunskapsunderlaget kan utvecklas i takt med planförslaget. 

 

Figur 1 Översikt över områdets träd, fynd av invasiva arter och möjliga förbättringsytor. I appendix 1 ses en översikt över 
träden. 
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Sammanställning av typiska ekosystemtjänster 

Livsmiljöer Stadsträd blir 
områden för födosök, 
rast och vila och 
häckning för till 
exempel fåglar. På 
bilden ses träd 8. 

 
Reglering av 
lokalklimat 
 

Träd med 
välutvecklade kronor 
ger en jämnare 
temperatur och 
skugga för en god 
utemiljö. Här ses 
träden ge skugga till 
en lekplats i en 
annars öppen miljö. 
På bilden ses träd 22. 

 
Mentalt 
välbefinnande 

Ett blommande 
körsbärsträd ger 
mentalt 
välbefinnande och 
mental återhämtning. 
Här ses ett exempel 
på ett träd som kan 
upplevas från 
hemmet och från 
gårdsmiljön. På bilden 
ses träd 26. 

 
Social interaktion 
 

Ett grönt hörn blir en 
naturlig mötesplats 
och placeringar 
bänkar och bord och 
därmed en nod i 
gårdsmiljön. Detta är 
speciellt viktigt ut 
barnperspektivet. På 
bilden ses träd 32. 

 
 

Tabell 3 Exempel på ekosystemtjänster i planområdet 
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Invasiva arter 

Vid platsbesök noterades två buskar av vresros. Dessa bör bekämpas enligt gällande 

rekommendationer. Vresros är markerat med rött i figur 1. 

 

Figur 2 Vresros är en invasiv art. 

Möjliga förbättringsområden 

Här noterades stora sammanhängande stråk och ytor som är hårdgjorda och saknar vegetation. 

Områdena som behöver förbättras är markerade med svart i figur 1. Utöver grå sammanhängande 

områden kan även kvalitéerna och ekosystemtjänster på befintliga grönområden förbättras, tillskapas 

eller stärkas. 

 

Figur 3 Större grått område som kan brytas upp med gröna strukturer. 
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Rekommendationer 
Ett ökat antal boende i området ökar behovet av grönytor och enligt principen om 3-30-300 bör 

trädmiljöerna ses som en stor tillgång för områdets möjligheter att leva upp till en god bebyggd miljö 

där människors hälsa och välbefinnande främjas. 

Utred och analysera  

• Utifrån kunskapsunderlaget och övriga planhandlingar bör planeringsunderlag tas fram där 

planens potential att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster beaktas. Till exempel bör 

trädmiljöerna bevaras och i utpekade möjliga förbättringsområden kan ekosystemtjänster 

utvecklas. Vidare kan man tillskapa ekosystemtjänster genom att uppmuntra till stadsodling i 

planbeskrivningarna för att skapa försörjande ekosystemtjänster som i nuläget inte är 

representerade. 

Avvägningar 

• Kunskapsunderlag och planeringsunderlag ska användas när olika intressen och lösningar vägs 

mot varandra.  

Säkerställ 

• För att säkerställa att ekosystemtjänsterna består ska till exempel befintliga träd skyddas under 

byggnation. Länsstyrelsens skrivelse ”Skydda träden vid arbeten” ska följas. Exempel på 

rekommendationer är att trädet ska skyddas minst 2 meter ut från kronans yttre gräns. I denna 

zon ska trädens rötter inte kompakteras.  

• Utvalda träd skyddas med planbestämmelser. 

• Invasiva arter ska bekämpas enligt gällande rekommendationer för respektive art. 

 

Källor 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/ekosystemtjanster/metod_planering/ 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/ekosystemtjanster/verktyg/ester/ 

https://iucnurbanalliance.org/promoting-health-and-wellbeing-through-urban-forests-introducing-the-

3-30-300-rule/ 

  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/ekosystemtjanster/metod_planering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/ekosystemtjanster/verktyg/ester/
https://iucnurbanalliance.org/promoting-health-and-wellbeing-through-urban-forests-introducing-the-3-30-300-rule/
https://iucnurbanalliance.org/promoting-health-and-wellbeing-through-urban-forests-introducing-the-3-30-300-rule/
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Appendix 1 

Kartläggning av naturvärden och ekosystemtjänster i Bryggaren 

10 m.fl.  
 

• I appendix 1 ger en översikt av respektive träd eller trädklunga. Sort och bild presenteras för 

varje träd motsvarande talet på kartan. 

Träd har olika funktioner i städer. Deras positiva effekter på stadsmiljö är både estetiska och praktiska. 

Ekosystemtjänsterna knutna till trädmiljöerna är framför allt från de stödjande, reglerande och 

kulturella kategorierna. Träden erbjuder skugga och ett gott lokalklimat, de reglerar dagvatten och 

blommande och bärande träd är födounderlag för djur och fruktträd är ett fint inslag i en trivsam 

gårdsmiljö som stärker människors mentala välbefinnande. 
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Siffra i trädkarta Sort Bild 

1 Äppelträd 

 

 
2 Björk 
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3 Lönn 

 

 
4 Lönn 

 

 
5 Lönn 
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6 Lönn 

 
7 Lönn 

 
8 Lönn 

 



15 
 

9 Rönn 2 st 

 
10 Rönn 

 
11 Blodlönn 

 



16 
 

12 Rönn 

 
13 Rönn 

 
14 Rönn 

 



17 
 

15 Blodlönn 

 
16 Körsbär 

 
17 Tall 2 st 

 



18 
 

18 Tall 4 st 

 
19 Körsbär 

 
20 Oxel 
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21 Körsbär 

 
22 Lönn 2 st 

 
23 Hästkastanj 
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24 Tall 5 st 

 
25 Tall 6 st 

 
26 Körsbär 2 st 
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27 Blodlönn 

 
28 Lönn 

 
29 Lönn 
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30 Lönn 

 
31 Lönn 

 
32 Lönn 
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33 Körsbär 

 
34 Lönn 

 
35 Lönn Bild saknas 

36 Blodlönn 
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37 Ask 

 
38 Körsbär 

 
39 Gran 

 
 


