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SAMMANFATTNING
Ekosystemtjänster är de nyttigheter som jordens ekosystem ger oss människor
i form av mat, vatten- och luftrening, pollinering, cirkulationsämnen, skydd mot
översvämningar, friluftsliv och mycket mer. Det är helt enkelt tjänster som vi får
gratis men som också är förutsättningar för vår överlevnad och vårt välbefinnande.
Den pågående urbaniseringen leder till en minskad förståelse och kunskap om
människans beroende av ekosystemen och att människan i högsta grad är en
del av lokala och globala ekosystem.
Många av dessa tjänster tas därför för givet och glöms ofta bort vid planering
och beslutsfattande. Den grönblå infrastrukturen, som är viktig för att försörja oss
med ekosystemtjänster, löper därmed en stor risk att exploateras vid förtätningsprojekt. Att hantera ekosystemtjänster och ytors mångfunktionalitet (d.v.s. att en
och samma yta kan tillgodose många olika behov) på ett medvetet sätt i planerings-och beslutsprocesser är därför en grundläggande pusselbit i arbetet med
att skapa en hållbar stadsutveckling.
Platsbristen i våra städer gör det alltmer viktigt att tänka på mångfunktionalitet
så att tillgängliga ytor kan nyttjas maximalt. Genom att planera användningen av
marken på rätt sätt kan man maximera ekosystemens resiliens1 och mängden
ekosystemtjänster som bevaras eller tillförs. Användningen av mångfunktionella
ytor kan minska negativa effekter av växande städer på ekosystem och klimat
och samtidigt tillföra nya tjänster som ökar stadens resiliens mot förändringar
genom att spara, förstärka eller nyskapa strukturer och biotoper på olika skalor.
Observera att områden med få, men goda kvalitér, då kan behöva bevaras och
att kompensation kan krävas på annan plats än där intrången sker.
Denna rapport är ett resultat av projektet ”Ekosystemtjänster i Täbys nya stadskärna” och är ett av flera planeringsunderlag i processen att ta fram en fördjupad
översiktsplan (FÖP) för området som Täby kommun just nu genomför.
Syftet med arbetet togs fram av arbetsgruppen som kom fram till att:
PROJEKTETS RESULTAT OCH VÄRDERING SKA ANVÄNDAS TILL:

●● 
Att undersöka målkonflikter och att underlätta avvägningar mellan olika mål.
●● 
Att tillsammans med andra planeringsunderlag ligga till grund för hur planen
ska utformas - var kan vi lägga bebyggelse eller infrastruktur och hur kan
den se ut för att bidra till, och inte försämra, ekosystemens förmåga att generera ekosystemtjänster?

●● 
Hjälpa till att kommunicera värdet av en hotad ekosystemtjänst (”kostnaden
av att inte göra något”) eller värdet av ett projekt som förbättrar ekosystemens förmåga att generera samhällsnytta genom exempelvis restaurering
eller återskapande av naturmiljöer.

Genom en kombination av enkäter och workshops värderades olika områden i
FÖP-området med avseende på ekosystemtjänster.
1
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Resiliens=motståndskraft via robusthet och återhämtningsförmåga

SAMMANFATTNING
Ett av resultaten är en sammanvägd bedömning av viktiga mångfunktionella ytor som finns inom området idag:

Figur A: Sammanvägd bedömning av befintliga områden i FÖP-områden med ekosystemtjänster d.v.s mångfunktionella ytor med flera samverkande ekosystemtjänster som har
minst godtagbara kvaliteter.

För att integrera resultatet av kartläggningen i den fortsatta planeringen och
därmed arbeta för att bibehålla, förstärka och nyskapa ekosystemtjänster i området genom att använda mångfunktionella ytor har projektet kommit fram till bl.a.
följande viktiga punkter:
FÖR ATT INTEGRERA RESULTATET AV KARTLÄGGNINGEN I DEN FORTSATTA
PLANERINGEN BEHÖVS BLAND ANNAT:

●● 
en strategi för hur Täby ska jobba med ekosystemtjänster, hänsyn till ekosystemtjänster behövs i alla steg från planering till genomförande och förvaltning.

●● 
kunskapen öka om ekosystemtjänsterna och deras värde, särskilt inom ”Täby

stadskärna”, och tydliggöra vilka värden som måste kompenseras när grönytor
blir bebyggda.

●● 
göras väl avvägda val av vilka ekosystemtjänster Täby ska satsa på inom området.

●● 
utveckling av mångfunktionella ytor som är nödvändiga i en hållbar tät urban

miljö, så att gator, esplanader, fickparker och kvartersmark kan fylla flera funktioner parallellt.

●● 
ekosystemanalyser eftersom de bidrar till en holistisk syn och kan underlätta be-

slut som leder till ett mer effektivt resursutnyttjande och markutnyttjande samtidigt
som de möjliggör att hantera kumulativa effekter på detaljplanenivå.

●● 
utveckling av styrmedel och verktyg, som t.ex. grönytefaktor för allmän platsmark,
planbestämmelser och avtal som säkerställer en god resilient förvaltning.

●● 
en genomgång av möjliga styrmedel inför varje detaljplan (ändras över tid) och en
effektiv implementering av dessa i planprocessen.
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Inledning
Täby kommun ska växa till ca 80 000 invånare år 2030 och samtidigt ska halva
kommunen bevaras grön (Täby ÖP 2010-2030). Att signifikant växa och samtidigt behålla funktionen av de ekosystemtjänster som grönstrukturen i utvecklingsområdet och dess omgivning tillhandahåller är en stor utmaning.
För att upprätthålla och stärka dessa tjänster behöver den tillkommande exploateringen ta hänsyn till var dessa tjänster finns idag och arbeta med att bevara
och tillskapa mångfunktionella ytor som levererar ekosystemtjänster.
Täby kommun har påbörjat ett arbete med att integrera ekosystemtjänster i det
kommunala uppdraget, bl.a. genom användande av grönytefaktorer i planering,
och har även tagit fram ett antal olika kunskaps- och planeringsunderlag för
detta, bl.a. Grönplan för Täby kommun, Täbys naturparker, Naturvärden vid Täby
Galopp samt Ekologiska landskapssamband i Rösjökilen.
Trots detta framåtsyftande arbete så ser Täby ett behov av att sammanställa och
komplettera befintliga data till ett planeringsunderlag som tydligare fokuserar på
hur man kan upprätthålla, förstärka, komplettera och upprätthålla ekosystemtjänster vid en exploatering.
Utifrån ett politiskt uppdrag har stadsbyggnadskontoret därför genomfört denna
översiktliga studie av ekosystemtjänster inom den fördjupade delen av den
regionala stadskärnan i Täby-Arninge med hjälp av Sweco.

”Ekosystemtjänster är ekosystemets direkta
och indirekta bidrag till människors välbefinnande, det vill säga de produkter och tjänster som
ekosystemen levererar och som vi människor
drar nytta av.”
NATURVÅRDSVERKET
Studiens syfte är att ge en överblick av vilka ekosystemtjänster som finns inom
området idag och att sätta detta i ett kommunalt planeringsperspektiv. Detta
underlag ersätter således inte andra planeringsunderlag utan är ett komplement
som syftar till att ge vägledning genom att visa på funktioner som lätt förbises.
Genom att tydliggöra att ytor har flera viktiga funktioner (och genom medvetna
åtgärder kan ges fler) kan planeringsmässiga vägval göras som bidrar till en
resilient och hållbar stadsstruktur. Detta genom att medvetet bevara och utveckla
områden utifrån deras befintliga och kommande funktion som leverantörer av
olika ekosystemtjänster. I detta arbete kan fördjupade studier behöva göras, t.e.x
kring möjliga förstärknings- och kompensationsåtgärder utifrån framtida behov.
Täby har finansiellt bidrag på 50 % från de så kallade LONA -medlen (statligt
stöd till lokala naturvårdssatsningar) för genomförandet av detta projekt.
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Bakgrund
Ekosystemtjänster- vad är det?
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar oss människor,
det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor.
Förutom den grundläggande fotosyntesen som gör att grödor växer och att vi
kan odla mat, så handlar ekosystemtjänster om växtlighet och markytor som
förbättrar luft- och vattenkvaliteten, minskar risker för översvämningar eller som
vi kan använda för rekreation eller produktion.
Begreppet ekosystemtjänster
började användas av ekologer
på 1970-talet och har inom
nationell och europeisk naturInte nytt- men ett nytt perspektiv
vårdpolitik och statlig förvaltIngen lösning- men ett hjälpmedel/verktyg
ning varit etablerat under ett
Bra början- en modernare samhällsplanering
tiotal år. I rapporten ”Millennium
Borgström 2015
Ecosystem Assessment” (MA
2005) redovisas uppgifter om att
ungefär två tredjedelar av världens
ekosystem är hotade eller används på ett ohållbart sätt. Den utvecklingen har
huvudsakligen drivits på av mänsklig aktivitet (Vitousek et al. 1997). Den avgörande faktorn för en fortsatt motståndskraftig produktion av ekosystemtjänster
är den biologiska mångfalden (Elmqvist et al. 2003; MA 2005) och därför är den
nuvarande artutrotningshastigheten mycket alarmerande.
EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster delas ofta in i olika kategorier. Ett vanligt förekommande klassificeringssystem är framtaget av den globala FN-studien Millennium Ecosystem
Assessment, (MA 2005) som delar de olika tjänsterna i fyra kategorier; producerande, stödjande, reglerande och kulturella (se figur 1).
Försörjande tjänster är de tjänster som människor nyttjar direkt, såsom mat eller
virke, medan de stödjande tjänsterna arbetar i bakgrunden och används indirekt (Daily 1997). Reglerande tjänster avser ekosystemens naturliga reglerande
processer, såsom t.ex. klimatreglering, vattenrening och pollinering. Kulturella
tjänster är de värden vi tillskriver rekreation, estetik och andliga upplevelser i
naturen (MA 2005).
Konceptet ekosystemtjänster möjliggör en monetär värdering av ekosystemens
alla funktioner, inte bara de ”försörjande tjänsterna”. Ett problem är att många
ekosystem-tjänster är s.k. kollektiva nyttigheter och därmed undervärderas de
systematiskt av beslutsfattare då deras fulla värden inte går att realisera på en
marknad eller helt enkelt inte är kända. Att värdera ekosystemtjänster kan bidra
till att synliggöra de värden som ekosystemen och ekosystemtjänsterna genererar för samhället (Naturvårdsverket 2012).
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Figur 1: De fyra kategorierna av ekosystemtjänster (baserad på FN-studien Millenium Ecosystem Assessment, MA 2005).

Ekosystemtjänster i internationell och nationell politik
Ekosystemtjänster har fått ett stort genomslag både i internationell och nationell
politik.
FN har bland annat tagit fram Millennium Ecosystem Assesment (MA 2005) för
att stödja och vägleda det globala arbetet och också antagit den s.k. Nagoyaplanen 2010.
På EU-nivå har en strategi för biologisk mångfald tagits fram för att stödja Nagoyaplanen och på det nationella planet har både utredningar och handledningar
tagits fram.
I Sverige ges i miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” en samlad målbild för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Regeringen beslutade 2012 om etappmål för ekosystemtjänster. Etappmålet om
ekosystemtjänster och resiliens innebär att viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande skulle vara identifierade och systematiserade senast 2013.
Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och
värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är
relevant och skäligt.
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I bilaga 1 listas politiska beslut och strategier, utredningar, uppdrag med och annat som har varit av stor vikt för begreppet ekosystemtjänster och deras implementering i Sverige.

Ekosystemtjänster i den kommunala verksamheten
En hållbar lokal förvaltning av ekosystem och deras tjänster är en del av lösningen för att upprätthålla och nå både ökad livskvalitet och hållbarhet på alla nivåer
i ekonomin.
I en urban miljö är det de kulturella ekosystemtjänsterna (tex rekreation och
estetiska värden) som spontant är lättast att koppla till hälsa och välbefinnande.
Basen för männniskors hälsa och välbefinnande, som tex rent vatten, mattillgång och bra luftkvalitet tas däremot lätt för givna och ses som något som inte
behöver hanteras på lokal nivå. Det behövs därför en ökad medvetenhet om
att hållbarhet och resiliens grundläggs genom lokala strukturer. Hur ekosystemtjänster raseras, bevaras eller utvecklas är därför ett centralt ansvarsområde för
offentlig sektor på regional och lokal nivå.
I en stad är det generellt en stor efterfrågan på mark. Därför är det viktigt att
den grönyta som bevaras eller skapas planeras på sådant sätt att man optimerar dess förmåga att leverera ekosystemtjänster, d.v.s. ytors mångfunktionella
egenskaper ska bevaras och förstärkas. Exempelvis kan en park vara en rekreationsmiljö och samtidigt rena dagvatten, kyla stadsmiljön och skapa livsmiljöer
för pollinatörer och skadedjursbekämpare. Parken har således många parallella
funktioner.
För att lyckas med detta krävs en god planering där man tar hänsyn till långsiktiga funktioner och säkerställer att det finns tillräckligt stora ytor, en variation av
miljöer och god kontakt med omgivande grönområden.

Ekosystemtjänster i Täby kommun- FÖP
Täby kommun har inte tidigare jobbat med ekosystemtjänster som ett begrepp
i planeringen, men mycket av det kommunen redan gör har delvis samma
utgångspunkter och relaterar till ekosystemtjänster. Ett exempel är den grönytefaktor som Täby arbetat fram för det planerade bostadsområdet Västra Roslags
Näsby. Kommunen har också många planerings- och kunskapsunderlag som
utgör stöd i arbetet med ekosystemtjänster.
När nu Täby ska växa och förtätas genom att utveckla den regionala stadskärnan i Täby-Arninge ser kommunen det som viktigt att få ett bättre grepp om vilka
ekosystemtjänster som idag finns i området och vilka som behövs i framtiden.
Målet är att i exploateringen ta stor hänsyn till detta och att behålla, komplettera
och utveckla mångfunktionella ytor i den nya urbana stadsväven, d.v.s. ytor som
har många olika funktioner, bl.a. utifrån ekosystemtjänstesynpunkt.
Inte alla tjänster går att samlokalisera varken i rum eller över tid varför medvetna
val behöver göras så att varje enskilt område kan behålla och utveckla de funktioner som det är lämpligt för.
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Värdering av ekosystemtjänster
Värdering av tjänster kan göras på många olika sätt, Det finns kvalitativa och
kvantitativa metoder och blandningar däremellan och de kan dessutom vara
direkta eller indirekta. De kvantitativa kan antingen vara monetära (d.v.s. en
kostnadsuppskattning i kronor och ören) eller t.ex. utformade med beräkningsbara indikatorer.
•

Kvalitativ värdering: Värden uttrycks i ord.

•

Semi-kvantitativ värdering: Värden uttrycks i en poängskala baserad på
bedömningar

•

Kvantitativ värdering: Värden uttrycks genom någon fysisk enhet, t.ex.
mängden råvaror som produceras under en viss period eller antalet 		
besök till ett rekreationsområde.

•

Monetär värdering: Värden uttrycks i kronor.

Olika ekosystemtjänster är olika lätta att värdera och särskilt de indirekta tjänsterna kan lätt bli förbisedda. Många ekosystemtjänster är också beroende av
varandra och växelverkar med varandra. Alla värderingsmetoder har för och
nackdelar och man bör välja en metod som är lämpligt för syftet. Att t.ex. genomföra en fullständig monetär värdering av samtliga ekosystemtjänster på en plats
är ett mycket omfattande arbete och i många fall kan man nå syftet med värderingen med andra, mindre krävande metoder.
För att förstå ekosystemtjänsters värde är det viktigt att synliggöra de strukturer,
funktioner och processer i ekosystemet som i slutändan skapar samhällsnytta.
En lämplig arbetsgång för detta är att svara på följande frågor:
1.

Finns ekosystemtjänster i området? - identifiera!

2.

Vilka platser är särskilt viktiga för ekosystemtjänsten?

3.

På vilket sätt skapar ekosystemtjänsten nytta?

4.

För vem skapas nytta?

5.
Är ekosystemtjänsten hotad? Här gör man en bedömning av ekosystemtjänstens knapphet även med tanke på framtiden. Hänsyn tas även till hur
pass lätt ekosystemtjänsten går att ersätta eller återskapa.
6.

Vilka andra ekosystemtjänster är den beroende av eller påverkar?

Alla värderingsmetoder har för och nackdelar och man bör välja en metod som
är lämpligt för syftet.

Ekosystemtjänster kan behöva kompenseras
Eftersom förluster av viktiga ekosystemtjänster kan medföra stora kostnader
för samhället anser naturvårdsverket att bevarandet av förmågan att producera
viktiga ekosystemtjänster är ett tungt vägande allmänt intresse. Naturvårdsverket
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anser att detta motiverar att krav på kompensation ställs i samband med exploateringar som försämrar de kvaliteter och funktioner som är en förutsättning för ett
naturområdes förmåga att tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster.

Metoder och aktiviteter
Inriktningen på detta projekt har varit att sätta konceptet ekosystemtjänster i ett
tydligare sammanhang inom Täby kommuns fysiska planering. Det finns ett stort
värde i att kvantifiera, värdera och visualisera ekosystemtjänster men det behövs
också metoder att konkret via planeringsunderlag föra in det i beslutsprocesser.
Utgångspunkten i arbetet med att ta fram underlag och implementeringsstrategier har varit Naturvårdsverkets ”Guide till värdering av ekosystemtjänster” (NV,
Rapport 6690) som anger följande stegvisa angreppssätt (figur 2):

Figur 2: Illustration av metod anpassad efter ”Guide till värdering av ekosystemtjänster”
(NV, rapport 6690).

I detta projekt har inte samtliga steg använts utan en semi-kvantitativ värderingsmetod har ansetts tillräckligt för syftet med denna kartläggning.
Kunskapsinhämtning har skett genom platsbesök med bas i befintliga underlag
(bl.a. Täbys naturparksplan; Halva Täby grönt - grönplan för Täby kommun; Naturvärden vid Täby Galopp; Ekologiska landskapssamband i Rösjökilen) samt via
enkäter till skolor och förskolor samt genom en serie workshops. En närmare
beskrivning av arbetsmomenten ges i det följande:

Syfte med värderingen
Syftet med att värdera ekosystemtjänster som en del av FÖP-arbetet togs fram
tidigt i projektet genom dialog mellan beställaren styrgrupp och projektets arbetsgrupp. Detta utgjorde en viktig inriktning och var basen för projektupplägget.
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Det fastslogs att det primära syftet med studien var att; dels ge en övergripande
bild av områdets befintliga ekosystemtjänster, deras värden och hur de kan
komma att påverkas av en exploatering; och dels ge ett underlag till att kunna
prioritera vilka tjänster som är viktiga att bibehålla eller utveckla i den nya täta
urbana stadsväven och att ge underlag för att kunna välja ytor för detta i den
fortsatta planeringen.
Det sekundära syftet var att ge ett underlag för om det också fanns behov av att
gå vidare med steg 5-6, d.v.s. göra en mer djuplodande värdering av ekosystemtjänsterna för att eventuellt underlätta beslut om deras fortsatta hantering i
planerings- och exploateringsfasen.
Beslut om ett eventuellt genomförande av steg 5-6 lades sålunda som ett led
efter denna studie.

Platsbesök baserat på befintliga underlag
Inför workshops och det första enkätutskicket var Swecos ekolog Gundula Kolb
runt i området och gjorde snabba platsbesök för att få en överblick och kunna
anpassa upplägget. Med utgångspunkt i ett ortofoto över Täby samt befintliga
underlag, framför allt ”Halva Täby grönt- grönplan för Täby kommun” och ”Täbys
naturparksplan”, gjordes för de större grönytorna en snabb bedömning av naturvärden och användningsområden utifrån ett ekosystemperspektiv.
Resultatet bearbetades och utgjorde en grund till hur workshop-materialet utformades och till hur workshopparna genomfördes.

Enkäter till skolor och förskolor
Med syfte att få en ökad kunskap om hur befintliga naturområden och friytor
används av förskolor och grundskolor inom FÖP-området genomfördes en enkät
(utformning av denna - se bilaga 2).
I en första omgång skickades enkäter ut med ca två veckors svarstid i oktober
2016. En e-postpåminnelse gick ut 3:e veckan i oktober. Av totalt 14 förskolor
och 12 grundskolor som inbjöds att delta i enkätundersökningen svarade 13 st.
En utökad omgång enkäter skickades ut i februari 2016 till de som tidigare ej
svarat samt till ytterligare 10 förskolor och 4 grundskolor. Även här var svarstiden drygt 2 veckor och en e-postpåminnelse gick ut efter drygt en vecka. Efter
ytterligare en vecka gjordes en telefonpåminnelse till de som ej svarat. Av de
totalt 24 förskolor och 16 grundskolor som därmed fått enkäten (omgång 1 och
2) svarade totalt 25 st.
I enkäten ombads de svarande att på en karta ringa in och namnge med A, B,
C etc. de områden som förskolan/skolan använder i sin undervisning och övrig
verksamhet (d.v.s. pedagogik, idrott, lek och annat). Utöver detta ombads de
även att, för respektive område, skriva och markera i en matris vad området används till, hur ofta, hur många barn per gång samt hur viktig den är för verksamheten.
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Motsvarande intressentanalyser kunde naturligtvis ha genomförts riktade mot
även andra grupper (t.ex. äldreboenden, idrottsföreningar och hundägare) men
på grund av denna studies begränsade natur valde projektet att i detta skede
endast göra en enkät riktad mot skolor och förskolor.

Workshops
Totalt sett genomfördes tre workshops inom ramen för projektet:
Workshop 1:
På den inledande workshopen, som hölls på Täby kommunhus, deltog tjänstemän från Täby kommun, tre konsulter från Sweco samt en representant från
Stockholm Resilience Center.
Syftet med workshopen var att med deltagarnas gemensamma kunskaper om
området inventera och initialt värdera befintliga och potentiellt tillkommande ekosystemtjänster i det fördjupade planområdet Täby stadskärna.
Under workshopen arbetade deltagarna med steg 2 till steg 4 (se metod i figur 2)
i den av Naturvårdsverket föreslagna arbetsgången. Följande moment genomfördes:
A) Inledningsvis genomfördes
en uppvärmningsövning, där alla
deltagare var för sig skrev ner det
man ansåg vara de tre viktigaste
ekosystemtjänsterna i området.

FRÅGOR PER EKOSYSTEMTJÄNST

B) Deltagarna delades därefter upp
i 4 grupper; Producerande, Reglerande, Kulturella respektive Stödjande ekosystemtjänster.

3. Vilka platser är särskilt viktiga?

C) Med hjälp av en excelbaserad
matris, ortofoton och diverse annat
underlag gjorde sedan varje grupp
en värdering av en ekosystemtjänst
i taget utifrån en bruttolista som
anpassats efter C/O Citys klassificeringssystem.
D) Respektive grupp besvarade
frågor om tjänsten inom pilotområdet och markerade även in de
viktigaste områdena för respektive
ekosystemtjänst på en kartbild.

1. Finns tjänsten inom området?
2. Hur är tjänstens kvalitet i nuläget?

4. På vilket sätt skapar den nytta?
5. Nyttjas tjänsten lokalt?
6. Nyttjas tjänsten regionalt?
7. Nyttjas tjänsten nationellt?
8. Finns det en risk för att tjänstens kapacitet blir otillräcklig i framtiden?
9. Vilka andra ekosystemtjänster är den
beroende av, alternativt påverkar?

F) Därefter uppskattade respektive grupp kvaliteten av de olika ekosystem-tjänsterna på de olika identifierade områdena.
E) Avslutningsvis sammanställdes och presenterades resultaten av worksho-
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pens arbete och samtliga deltagare diskuterade vilka ekosystemtjänster som var
mest intressanta att arbeta vidare med vad gäller det fortsatta kvantifierings- och
värderingsarbetet.
Workshop 2
Även denna Workshop genomfördes i Täby kommunhus. Åtta personer från
Parkenheten samt två konsulter från Sweco deltog.
Syftet var att, utifrån resultatet i Workshop 1, fördjupa diskussionen om olika
grönytor och deras värdering utifrån den kunskap om park- och rekreationsområden som parkenheten har, d.v.s. framförallt kring olika områdens kulturella
ekosystemtjänster.
Efter en kort en presentation av FÖP Täby stadskärna och en introduktion till vad
ekosystemtjänster är och hur de kan användas i planeringsarbete för att skapa
ett mer resilient och hållbart samhälle, presenterades hittillsvarande arbete.
Med detta som bas genomfördes en strukturerad diskussion om den klassning
och värdering av kulturella och stödjande ekosystemtjänster som tagits fram i
tidigare arbete, för olika områden.
De kompletterande synpunkterna på respektive geografiskt område registrerades i en excelmatris. Resultatet fördes samman med tidigare framtagna resultat.

Figur 3: Exempel på en social mötesplats.
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Workshop 3
Sju personer med olika kunskapsbakgrund (planarkitekt, samhällsplanerare,
landskapsarkitekt, ekolog, miljöexpert) samt två från Täby (översiktsplanerare
och hållbarhetsstrateg) genomförde i mars en workshop på Swecos kontor i
Stockholm.
Syftet med workshopen var att ta fram tankar och idéer om hur man kan använda ekosystemtjänster som planeringsunderlag i FÖP-arbetet respektive vilka
riktlinjer som bör föras in i FÖP:en om hur man bör hantera underlaget i kommande detaljplaner.
Efter en kort presentation av projektet och hittillsvarande resultat delades deltagarna upp i två grupper, en för att diskutera ekosystemtjänster i ÖP/FÖP och en
för att diskutera ekosystemtjänster i detaljplaner och vilka styrmedel som finns
att tillgå.
Gruppdiskussionerna genomfördes strukturerat i fem steg (se figur 4) och avslutades sedan med en kort presentation per grupp och en diskussion om tänkbara

Figur 4: Arbetsgång och inriktningsfrågor i gruppdiskussionerna.

styrmedel (t.ex. grönytefaktor) och vilka möjligheter, för och nackdelar de kan ha.
Följande punkter diskuterades
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1.

Hur kan resultatet från steg 1 lyftas in i ÖP/FÖP?

2.

Hur kan ekosystemtjänsterna bevaras/stärkas/utvecklas i
detaljplaneringen inom FÖP-området?

3.

Kan grönytefaktorn användas och utvecklas i syftet att jobba med
ekosystemtjänster?

4.

På vilken planeringsskala ska Täby jobba med ekosystemtjänster?

5.

Gröna stråk/samband – hur ska de hanteras som stödjande
ekosystemtjänster i planering?

Resultat
Samtliga illustrationer i detta avsnitt återfinns i större skala i den separata rapporten ”Bilaga 3: Ekosystemtjänstutredning i Täby – illustrationer”.

Syftet med att arbeta med Ekosystemtjänster i FÖP- arbetet
I dialog med projektets styrgrupp definierades syftet med projektet och att använda ekosystemtjänster som ett underlag i en FÖP-process till:

●● 
Att undersöka målkonflikter och att underlätta avvägningar mellan olika
mål.

●● 
Att tillsammans med andra styr- och planeringsinstrument ligga till grund
för hur planen ska utformas - var kan bebyggelse eller infrastruktur lokaliseras och utformas för att bidra till, och inte försämra, ekosystemens
förmåga att generera ekosystemtjänster?

●● 
Hjälpa till att kommunicera värdet av en hotad ekosystemtjänst (”kost-

naden av att inte göra något”) eller värdet av ett projekt som förbättrar
ekosystemens förmåga att generera samhällsnytta genom förstärkning
eller återskapande av naturmiljöer.

Enkät till skolor och förskolor
Resultatet från de två omgångarna enkäter till skolor och förskolor har bearbetats och sammanförts. Samtliga områden som använts av verksamheterna viktades högt, flertalet områden för lek, idrott och pedagogik gavs en 10 i viktighet,
dvs mycket viktig. Ett fåtal områden värderades lägre men ingen under 7 på den
10-gradiga skalan.

Figur 5: Förskolors och skolors användning av olika områden och deras angivelse av viktighet för verksamheten. OBS! Kartor finns i större skala i bilaga 3.
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Skolor och förskolor använder frekvent områden som ligger nära verksamheten
men ett antal gånger per år görs också längre utflykter. Baserat på svaren har en
summerande uppskattning av antal barnbesök per år gjorts för de olika områden
som pekades ut av skolorna och förskolorna (figur 6 och 7).

Figur 6: Förskolor och skolor använder områden även relativt långt från verksamheten vilket
illustreras i denna figur. Större naturområden utnyttjas inte så ofta men när de utnyttjas
är det ofta stora delar av verksamheten som förflyttar sig dit. Färgerna illustrerar viktighet
(samma färgskala som i figur 5). OBS! Kartor finns i större skala i bilaga 3.

Figur 7: Förskolor och skolor använder frekvent områden nära verksamheten. Ofta sker
besöken gruppvis men p.g.a. av daglig eller vecklig användning blir antalet besök per år
högt. Färgerna illustrerar viktighet (samma färgskala som i figur 5), punkternas storlek antal
besök. OBS! Kartor finns i större skala i bilaga 3.
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Svaren från skolorna ger en bild av behoven ur ett rumsligt och tidsmässigt avgränsat perspektiv men sammantaget ger de en tydlig indikation på vilka aspekter av kulturella ekosystemtjänster som verksamheterna värderar högt. Det ger
en vägledning för vilka typer av områden som bör bevaras eller utvecklas för att
ge den nya stadsdelen en bra livsmiljö för barn och familjer och hur mångfunktionalitet kan byggas in i framförallt boendenära parkområden mm.

Workshop 1, 2 samt inventering; värdering av ekosystemtjänster i
FÖP- området
Den inledande övningen från workshop 1 (se tabell 1 nedan) visar på att reglerande och kulturella tjänster är de som Täbys tjänstemän ser som varande de
tydligaste i området, d.v.s. innan de strukturerat gått igenom och värderat området ur ekosystemtjänstsynpunkt.
Tabell 1: Resultat från workshop 1 inledande moment

Reglerande tjänster (totalt 19 st)

Kulturella tjänster
(totalt 12 st)

Försörjande
tjänster (totalt 1)

Stödjande tjänster (totalt 5)

Flödesreglering/
dagvattenhantering
(12)

Rehabiliterande
miljöer (1)

Energi (1)

Biologisk mångfald (2

Bullerreglering (2)

Hälsa och rekreation (9)

Ekologiska samband (1)

Klimatanpassning
(1)

Naturpedagogik (2)

Upprätthållande
av markens bördighet (1)

Luftrening (1)

Nedbrytning (1)

Mikroklimatreglering (2)
Pollinering (1)

Resultatet från workshop ett och två samt platsinventeringen resulterade i ett antal kartor där de viktigaste områdena för respektive ekosystemtjänst samt deras
bedömda kvalitet finns markerade.
Nedan återfinns sammanställningar av resultatet för Försörjande, Reglerande,
Kulturella och Stödjande ekosystemtjänster i FÖP-området (figur 8, 9, 10 och
11). Samtliga ekosystemtjänstområden återfinns i större skala i den separata
rapporten ”Bilaga 3: Ekosystemtjänstutredning i Täby – illustrationer”. Resultaten
finns även sammanställt som en GIS-baserad fil.
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Försörjande ekosystemtjänster

Figur 8: Försörjande ekosystemtjänster – områden med färskvatten, befintlig matproduktion och områden
med potential för matproduktion (kan vara viktig i en framtida krissituation). OBS! Kartorna finns i större
skala i bilaga 3.

Reglerande ekosystemtjänster

Figur 9: Reglerande ekosystemtjänster - områden med översvämningsskyddande potential (skydd mot extremväder), vattenrening, pollinering, reglering av lokalklimat, reglering av luftkvalitet, CO2-bindande förmåga samt
bullerreglering. OBS! Kartorna finns i större skala i bilaga 3.
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Kulturella ekosystemtjänster

Figur 10: Kulturella ekosystemtjänster - hälsa och rekreation, social interaktion, sinnlig upplevelse
samt (samma som presenteras under kap 3.2. ovan) barnlek, pedagogik och idrott respektive värdefulla områden för skolor och förskolor. OBS! Kartorna finns i större skala i bilaga 3.

Stödjande ekosystemtjänster

Figur 11: Stödjande ekosystemtjänster – biologisk mångfald, habitat, bördighet, ekologiska samband
samt tallnätverk. OBS! Kartorna finns i större skala i bilaga 3.
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Samlad bild- de viktigaste områdena för ekosystemtjänster i FÖPområdet idag

Figur 12: Sammanvägd bedömning av befintliga områden i FÖP-området med ekosystemtjänster-d.v.s. mångfunktionella ytor med flera samverkande ekosystemtjänster med minst
godtagbara kvaliteter. OBS! Kartan finns i större skala i bilaga 3.

De flesta delområdena levererar flera ekosystemtjänster, de är med andra ord
mångfunktionella. Några särskilt viktiga områden med hög mångfunktionalitet
har identifierats. Andra områden levererar färre ekosystemtjänster men å andra
sidan kan då kvaliteten på dessa vara högre och därmed lika viktiga att hantera.
Resultatet från workshopen understryker vikten av de stödjande ekosystemtjänsterna. De bedömdes som den viktigaste gruppen av tjänster eftersom de lägger
grunden för många andra ekosystemtjänster.
Risken för att de flesta stödjande ekossystemtjänsterna kapacitet blir otillräcklig
i framtiden bedömdes som stor. Trots att det finns flera mindre, främst tall-dominerade, skogsområden där biologisk mångfald, habitat och ekologisk samband
(konnektivitet) bedöms som godtagbar, behöver samtliga stödjande ekosystemtjänster stärkas.
Biologisk mångfald skapar förutsättning för en rad andra ekosystemtjänster.
Bland annat är biologisk mångfald exempelvis ofta en förutsättning för fungerande pollinering och skadedjursreglering, den stärker flera kulturella ekosystemtjänster genom att höja upplevelsevärden, förser oss med naturmediciner och
stärker vattenrening. Även ekosystemens förmåga att tåla störningar (resiliens)
beror bl.a. på hur stor biologisk mångfald ett ekosystem har. Den biologiska
mångfalden utgör en försäkring genom att ge större möjligheter att funktioner
och processer kan upprätthållas efter en störning.
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I fragmenterade miljöer som t.e.x. i urbana miljöer lever arter ofta i metapopulationer, d.v.s. system av populationer som till viss del är sammankopplade med
varandra genom spridning. Om livsmiljöområdenas kvalitet försämras och avstånden ökar mellan populationer, ökar risken för ett totalt utdöende i hela metapopulationer varvid den biologiska mångfalden minskas. Avgörande för att kunna
upprätthålla grundläggande ekologiska processer i fragmenterade landskap är
att konnektiviteten inte blir alltför låg samt att det finns tillräcklig mängd livsmiljöer, d.v.s. att det finns en grön infrastruktur. Med konnektivitet avses i vilken utsträckning landskapet möjliggör för arter att förflytta sig mellan livsmiljöområden
där arten kan reproducera sig. Om konnektiviteten minskar alltför mycket riskerar
man gradvis utarmning av den biologiska mångfalden, vilket inte bara påverkar
arterna i sig, utan även de rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster som
dessa områden idag erbjuder.
Även reglerande och kulturella ekosystemtjänster bedömdes vara viktiga inom
utbredningsområdet. Kvaliteten av de flesta reglerande ekossystemtjänster
bedömdes vara dålig och risken för att tjänsternas kapacitet blir otillräcklig i framtiden bedömdes som stor. Av de kulturella ekosystemtjänsterna bedömdes under
workshop 1 kvaliteten av sinnlig upplevelse, sociala interaktioner och naturpedagogik vara dålig. Denna bedömning reviderades under workshop 2 där kvaliteten
av dessa ekosystemtjänster bedömdes som godtagbar. Risken för att tjänsternas
kapacitet blir otillräcklig i framtiden bedömdes som stor vid båda workshopparna.
De försörjande tjänsterna bedömdes vara minst viktiga inom utbrednings-området. Dessa ekosystemtjänster tillgodoses främst utanför städerna. Med tanke
på en hållbar stadsplanering bör dock matproduktion i form av stadsodling inte
glömmas bort vilket även hänger samman med upprätthållandet av markens
bördighet.
Redan idag har flera ekosystemtjänster, som kan ses som väsentliga för att
Täby stadskärna ska kunna bli långsiktigt hållbar, en låg kvalitet eller finns överhuvudtaget inte i området. Genom den planerade exploateringen kommer områden med värden eller där värden kan tillskapas att bebyggas. Ju större exploatering ju svårare blir det att bibehålla obebyggda ytor som kan leverera tjänster.
Utmaningen är således att stärka områdets ekosystemtjänster, samtidigt som fler
bostäder byggs. De ekosystemtjänster som ska finnas i framtiden måste därför
levereras från kvarvarande oexploaterade ytor eller från särskilt utformade ytor
som är en integrerad del av bebyggelsen.
Viktigt här är att prioritera rätt, att arbeta på olika rumsliga skalor och att tänka
på mångfunktionalitet. För att uppnå en god kvalitet på kulturella och reglerande
ekosystemtjänster måste områden som levererar dessa tjänster vara utspridda
över hela utbredningsområdet. För andra ekosystemtjänster är det viktigt att lyfta
blicken och säkerställa en konnektivitet mellan naturområden. Vid planeringsarbetet måste ekosystemtjänster därmed beaktas på alla nivå från översiktsplanen
och fördjupade översiktsplanen till planprogram, detaljplaner och i byggskedet.
Med tanke på att gröna ytor kommer att minska inom utbredningsområde kommer det inte vara möjligt att samtliga ekosystemtjänster kan tillhandahållas i god
kvalitet inom utbredningsområdet. Därför bör sambanden med kringliggande
naturområden stärkas, både för djur och växter samt för människor genom att
t.ex. stärka gröna stråk.
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Inriktningen i det fortsatta arbetet är således att, utifrån framtida behov av
ekosystemtjänster, välja vilka markområden som är lämpliga för att bevara och
stärka dessa funktioner men också avsätta platser för att nyskapa funktioner
som idag är svaga eller obefintliga i området och dess omgivning.
Målet är då att använda dessa områden så mångfunktionellt som möjligt, dvs så
att de både tillgodoser t.ex. ett urval av såväl stödjande, reglerande, producerande som kulturella ekosystemtjänster på samma yta. Inte alla tjänster går att
samlokalisera utan medvetna val behöver göras. Vid utformning bör även flexibilitet byggas in eftersom det kan variera såväl över tid och rum vilka ekosystemtjänster som är de väsentligast i varje yta.
Exempel på vad som kan göras för att stödja olika kategorier av ekosystemtjänster på olika skalnivåer ges nedan. För att de ska fungera som tänkt under lång
tid kan det behövas förvaltningsplaner som tar hänsyn till att många av tjänsterna har inbördes beroenden.
Stödjande ekosystemtjänster
Stadsdelsnivå (och dess närområde)
För att säkra och stärka de stödjande ekosystemtjänster både inom området och
i de angränsade större naturområdena (gröna kilarna) måste skogsområden som
är viktiga för spridning av arter bevaras. En spridningsanalys kan hjälpa att peka
ut områden av särskild vikt för spridning av arter mellan framförallt tallmiljöer.
Vidare bör alla områden med påtagligt eller visst naturvärde sparas. Här kan en
naturvärdesinventering hjälpa till att identifiera dessa områden. För att stärka
habitatkvalitet och biologisk mångfald bör naturområden skötas med fokus på
naturvård.
En ökad biologisk mångfald kan samtidig stärka kulturella ekosystem¬tjänster
som hälsa och rekreation, sinnlig upplevelse och naturpedagogik.
Kvartersmark – gårdar och hus
Även inom bostadskvarteren kan de stödjande ekosystemtjäns¬terna stärkas
genom trädplantering, anläggande av regngårdar, gröna väggar och gröna tak
samt genom bland annat odlingslådor.
Dessa åtgärder stärker inte bara de stödjande ekosystemtjänsterna men också
många andra ekosystemtjänster som t.ex. reglering av lokalklimat, skydd mot
extrema väder och sociala mötesplatser.
Allmän platsmark- gator, torg och parker
Även längs vägar och gator samt på torg och i parker kan biologisk mångfald
stärkas genom att medvetet välja arter som binder ihop stadsdelens omland med
kvartersmarkens vegetation. Träd, buskar, regngårdar, rabatter, odlingslådor kan
användas för att upprätthålla ett resilient habitatnätverk.
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Reglerande ekosystemtjänster
Stadsdelsnivå (och dess närområde)
Bibehållande och stärkandet av stadsdelens gröna infrastruktur med hjälp av en
variation av biotoper med träd och buskar bidrar till att såväl reglera lokalklimat,
luftkvalitet och binda koldioxid samt att minska risken för jorderosion och översvämningar.
Buffert mot översvämningar samt vattenreningsfunktion kan också fås genom
att bibehålla eller stärka naturiga höjdvariationer och tillse att det finns växtlighet
som vidmakthåller jordens infiltrationsförmåga.
Genom att undvika allt för stora monokulturer och istället försöka vidmakthålla
fungerande resilienta ekosystem kan en biologisk pestkontroll lättare upprätthållas.
Kvartersmark – gårdar och hus
Träd, buskar, torrdammar (temporära översvämningsområden), regngårdar, gröna väggar och gröna tak bidrar alla till att upprätthålla viktiga reglerande tjänster
för de boende så att risken för översvämningar minskar och att bättre lokalklimat
(komforttemperatur, vindsnålt mm) kan skapas.
En utvecklad Grönytefaktor kan vara ett verktyg för detta.
Allmän platsmark- gator, torg och parker
Även här bidrar träd, buskar, blommor, torrdammar och regngårdar till att minska
risk för översvämningar, skapa bättre lokalklimat, stödja pollinering och pestkontroll.
En grönytefaktor för allmän platsmark kan vara ett bra verktyg för att nå en del
av detta.
Producerande ekosystemtjänster
Stadsdelsnivå (och dess närområde)
För eventuella framtida kriser kan det på denna nivå vara klokt att peka ut och
säkerställa funktion av större områden som kan ställas om till matproduktion.
Kvartersmark – gårdar och hus
Vegetation som bidrar med ätliga produkter (fruktträd, bärbuskar, kål mm) bör
ingå som en del av kvartersmarkens utformning. En utvecklad grönytefaktor kan
vara ett verktyg i detta.
Allmän platsmark- gator, torg och parker
Även här kan fruktträd, bärbuskar, odlingslådor med kål etc bidra till både trivsel
och samvaro samt bidra med förståelse för (och ge bidrag till) matproduktion.
T.ex. kan ordnas en årlig äppelfest eller körsbärens dag.
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Kulturella ekosystemtjänster
Stadsdelsnivå (och dess närområde)
Naturområden med låg bullernivå och rogivande vegetation och stora skönhetsupplevelser bör skyddas och besökstrycket för olika områden regleras utifrån
sin mest betydande kulturella ekosystemtjänst så att de kan bibehålla sitt värde
även i en framtid med fler innevånare i Täby.
Det innebär att olika områden medvetet bör anpassas efter olika behov (tex motion, avkoppling och sinnliga upplevelser respektive meditation och andlighet).
Besökstryck kan styras genom tex utformning av habitat (olika uttryck lockar till
olika aktiviteter) och gång- och cykelleder.
Kvartersmark – gårdar och hus
Även här bör olika delar av gården och kvartersmarken om möjligt utformas för
olika behov, tex en mer vilsam del och en del för lek och grann- eller familjesamvaro, genom val av vegetation mm.
Allmän platsmark- gator, torg och parker
Anpassning av olika delområden för olika behov (tex motion, vila, samvaro/möten mm) bör göras, även här genom medvetna val av vegetationstyper.

Workshop 3
Workshopen utfördes av ett urval experter inom planering och hållbarhet.
Den syftade till att hitta vägar att integrera ekosystemtjänster i planeringen
och hitta styrmedel för att underlätta och säkerställa ett genomförande av
åtgärder. Utifrån diskussionerna kunde följande synpunkter aggregeras:
Motivet till att lyfta in ekosystemtjänster i en FÖP är:

●● 
ÖP och FÖP är på kommunal nivå de mest strategiska verktygen i sam-

hällsplaneringen. Tänkesättet med ekosystemtjänster bör därför arbetas
in redan på dessa nivåer för att därefter följa med ned till detaljplan,
bygglov och drift.

●● 
att använda FÖP som verktyg för att bevara, stärka och tillskapa ekosystemtjänster.

●● 
att visa på vilka värden vi måste kompensera när grönytor blir bebyggda.
●● 
att tydliggöra att utvecklingsområdet är beroende av strukturer och
processer i omgivningen samt att området kan stödja omkringliggande
landskap genom medveten utformning.

●● 
att öka kunskapen om ekosystemtjänsterna och deras värde, särskilt
inom ”Täby stadskärna”.
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Motivet till att ekosystemtjänster ska vara en del i detaljplanearbetet:

●● 
Ekosystemanalyser kan underlätta beslut som leder till ett mer effektivt
resursutnyttjande och markutnyttjande.

●● 
Genom DP så låser vi hur marken ska nyttjas, den är bindande till skillnad från en FÖP. DP kan göra verklighet av det som står i FÖP:en.

●● 
Ekosystemtjänster kan ge en ekonomisk morot och vävas in redan i
syftet med planen. Detta bör vara en del av behovsbedömningen.

●● 
Det kan underlätta att hantera kumulativa effekter på detaljplanenivå
genom att det bidrar med en mer holistisk syn.

●● 
Ger möjlighet att utnyttja lokala möjligheter att stärka, utveckla och be-

vara befintliga ekosystemtjänster samt att skapa nya ekosystemtjänster
där det saknas t.ex. införa element som gynnar biologisk mångfald.

●● 
Det kan hjälpa kommunen att tänka mångfunktionalitet och hjälpa till att
få fram en tydlighet i vilka och varför olika kompensationsåtgärder bör
genomföras

●● 
Byggherrar kan gå till politikerna och vända upp och ner på direktiv om
de inte är tydliga i FÖP:en.

●● 
Binda ihop helheten och styra mot att ekosystemtjänster kan nyttjas i
framtiden så att pengar kan sparas.

Följande kan underlätta för att Ekosystemtjänstanalyser ska bli ett
accepterat arbetssätt i Täbys planeringsprocess:

●● 
Målet att ”Halva Täby grönt” (värna om naturen, dvs låt staden utvecklas
med naturen i ett integrerat samspel) är väl etablerat, dvs gröna frågor
anses viktiga i kommunen.

●● 
Det finns ett politiskt stöd i att jobba med gröna frågor i Täby och det
finns många entusiastiska tjänstemän.

●● 
Ekosystemtjänster är ett högaktuellt tema inom politiken - en del av

arbetet med att skapa en hållbar stad; bl.a. Regeringsuppdrag 2012 om
ekosystemtjänster, Naturvårdsverkets Guide för värdering av ekosystemtjänster, Boverkets arbete, den reviderad RUFS:en.

●● 
Det finns ett stort intresse av att bygga i Täby och det finns ekonomi.
●● 
Pengar finns avsatta för förvaltning av ekosystemtjänster inom parkmark.

●● 
Dragkraft från medborgarna.
●● 
Det finns en god kunskap om hur området ser ut.
●● 
Det finns områden som redan har en hög mångfunktionalitet som kan
utvecklas och fylla behov nu och i framtiden.
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●● 
En större tydlighet kring vilka ekosystemtjänster som man bör jobba med
inom olika områden och vilka verktyg och styrmedel som sedan kan
användas i olika planerinssituationer.

●● 
Verktyg som kan vidareutvecklas är: exploateringsavtal, markanvisning
och marköverlåtelseavtal.

●● 
Vissa mål går att knyta till avtal t.ex. klimatanpassning.
●● 
Kartläggning av möjliga planbestämmelser i DP (t.ex. kan man skriva in
storlek på dagvatten magasin samt styra vegetationstyper, en skötselplan kan eventuellt kopplas till detaljplaner).

●● 
Grönytefaktorn kan utvecklas till att användas internt för allmän platsmark och bli ett stöd för planering, utveckling och drift

Följande utmaningar finns för att kunna integrera ekosystemtjänster i planeringen:

●● 
Bostadsmålet/Sverigeförhandlingen; politiskt mål om att bygga massor
med nya bostäder snabbt.

●● 
Kommunen behöver tänka mer långsiktigt. I nuläget tänker man mycket
kortsiktigt vad gäller ekonomi.

●● 
En tydlig gemensam målbild behövs för att Täby ska bli en hållbar kommun. Det tar tid att åstadkomma detta.

●● 
Rutiner för att implementera hållbarhetsmål, däribland ekosystemtjänster, behöver utvecklas.

●● 
Verksamhetsplanen behöver få en tydligare koppling till ÖP.
●● 
Vid försäljning följer inte avtalen med, därför är det väldigt viktigt att man
formulerar saker rätt i de ursprungliga avtalen för att minska risken att
viktiga aspekter kring ekosystemtjänster tappas bort.

●● 
Kunskap om ekosystemtjänster och hur synsättet kan omsättas i planeringssituationer varierar bland tjänstemän.

●● 
Det vi har tagit fram i steg 1 i detta projekt är det enda sammanställda
underlag om ekosystemtjänster som finns i kommunen.

●● 
Verktygen som finns att tillgå är inte helt utvecklade och klockrena.
●● 
Praxis och lagstiftning överensstämmer inte i många fall.
●● 
Det är generellt svårt att styra kvartersmark i planering. Man kan styra

byggnader men inte att här ska det vara t.ex. gräsmark. Det är svårt att
hitta formellt riktiga planbestämmelser för att hantera ekosystemtjänster
(se bl.a. BEST-rapporten från Boverket).

27 (37)

Täby Kommun | 2016-06-02

Vilka konkreta handlingar behöver vidtas för att Ekosystemtjänstanalysen
ska bli ett, av flera, styrande planeringsunderlag?

●● 
Det behöver utvecklas en strategi hur man jobbar med ekosystemtjäns-

ter i Täby, det är viktig att det tas hänsyn till ekosystemtjänster i alla steg
från planering till genomförande och förvaltning.

●● 
Tillse att ekosystemtjänster blir en del av, eller åtminstone nämns, i ÖP.
●● 
Välja ut ekosystemtjänster som ska prioriteras (vilka ekosystemtjänster
är särskild viktiga i en urban miljö, vilka ekosystemtjänster är svåra att
återskapa).

●● 
Framtagande av strategier för hur kompensationsåtgärder väljs , genomförs och förvaltas.

●● 
Det behövs ställningstaganden och riktlinjer. Hur ska man gå till väga när
man ser att det behövs bättre information om ekosystemtjänster inom ett
område?

●● 
Underlagen måste hela tiden revideras eftersom kvaliteten på ekosys-

temtjänster påverkas av olika exploateringsaktiviteter. Det bör bli tydligt
att det inte går att ange åtgärder utan att en fördjupad analys av området
och dess förutsättningar har gjorts.

●● 
Det måste framgå i FÖP:en att man befinner sig ständig process med att
uppdatera underlaget.

●● 
I FÖP:en ska utpekas särskilt viktiga områden (som tillhandahåller flera
ekosystemtjänster i godtagbar till god kvalitet samt ekosystemtjänster
som är svåra att återskapa) som med fördel ska bevaras.

●● 
I FÖP:en ska man på motsvarande sätt kunna utläsas i vilka områden
olika ekosystemtjänster med fördel kan stärkas/tillskapas.

●● 
I FÖP:en ska det ges konkreta exempel hur man kan jobba med ekosystemtjänster på detaljplannivå, ges exempel hur mångfunktionalitet kan
främjas och synas vilka ekosystemtjänster som är lätta att kombinera.

●● 
Att jobba med ekosystemtjänster och att stärka de ekosystemtjänster

som finns och att tillskapa nya ska vara ett mål i FÖP:en (likställt med
målet att skapa bostäder).

●● 
I FÖP:en ska tydliga mål sättas som anger hur många ekosystemtjänster
som ska stärkas/tillskapas inom varje detaljplanområde.

●● 
I FÖP:en ska fastläggas att det ska tas hänsyn till ekosystemtjänster i
varje detaljplan genom att:

●● ange ett mål om att X antal ekosystemtjänster ska stärkas eller tillskapas i varje område (mångfunktionalitet) bör slås fast.
●● använda ett arbetssätt så att byggherren integreras i processen så att
den egna vinsten med att jobba med ekosystemtjänster blir tydlig.
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Hur ska ekosystemtjänster praktiskt hanteras i detaljplaneprocessen?

●● 
Inför varje detaljplan måste kommunen och detaljplaneansvariga fundera

över vilka styrmedel som finns att tillgå (ändras över tid). Det är då viktigt
att tänka både på hur bevarande och utveckling av ekosystemtjänster
kan styras i planering och vid genomförande men även hur tjänsterna
ska upprätthållas under driftsfasen, d,v,s, en långsiktig förvaltningsstrategi.

●● 
Möjligheten att knyta en skötselplan till detaljplanbestämmelse bör undersökas.

●● 
Täby bör utveckla grönytefaktorn efter sina behov. En utgångspunkt för

detta är pilotområdet Västra Roslags Näsby där grönytefaktorn (0.6) tar
hänsyn till yta och kvalitet.

●● 
Det bör finnas anpassade grönytefaktorer för olika marktyper så att det
går att välja bland olika ”godislistor”.

●● 
Grönytefaktor borde också kunna användas för allmän platsmark (gator,
parker och torg).

●● 
Det är viktigt att inte bara privata byggherrar ska jobba med ekosystemtjänster. Täby bör själva visa hur de arbetar med ekosystemtjänster på
mark de ansvarar för.

●● 
Ett verktyg för att jobba med ekosystemtjänster (analys och åtgärder)
mer i detalj på allmän platsmark kan behöva utvecklas.

Lärande reflektioner från workshop 1
Gruppen som hanterade de reglerande tjänsterna upplevde att det var för kort
om tid. Det kan vara bra att dela upp denna grupp i två, förslagsvis en grupp
som fokuserar på vattenrelaterade tjänster och en annan som fokuserar på
övriga reglerande tjänster.
Vad gäller de kulturella tjänsterna upplevde deltagarna det som svårt att separera olika ekosystemtjänster när viktiga områden ritades in. Förslagsvis kan det
därför vara en bättre arbetsgång att först rita in samtlig områden som är viktiga
för alla typer av kulturella tjänster och därefter analysera de olika områdena och
då lyfta fram specifika egenskaper utifrån de olika typerna av kulturella tjänster.
Det kan också vara komplicerat att separera och värdera de stödjande ekosystemtjänsterna under denna initiala kartläggning. Om man t.ex. vill kunna
separera ut viktiga områden specifika för habitat respektive biologisk mångfald,
kräver det naturvärdesinventeringar av alla områden. För en korrekt analys av
biologiska samband (konnektivitet), krävs en spridningsanalys för olika fokusarter. För att få ett fullgott planeringsunderlag bör både naturvärdesinventering
samt spridningsanalys av utvalda arter genomföras.
Underlaget som användes under workshopen kan förbättras. T.ex. kan flygbilden
göras ljusare för bättre tydlighet. Ett annat alternativ är att jobba med läsplattor
och rita in direkt i kartan.
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I övrigt kan områdesbedömningsmatrisen kompletteras med ett fält för kommentarer.
Många områden stödjer flera ekosystemtjänster och bedöms därmed som
särskilt viktiga, andra utmärker sig genom att leverera en eller flera ekosystemtjänster av mycket god kvalitet och bedöms därmed också som viktiga. Tydligare
förslag på hur en sammanslagen bedömning kan göras behövs tas fram.
De flesta ekosystemtjänster levereras av de mindre skogsområden som finns
i utbredningsområdet. För de kulturella ekosystemtjänsterna är även parkerna
viktiga områden.
Eftersom barnlek/pedagogik framstod som mycket viktig vad gäller nyttjande
är det en fördel att presentera viktiga områden för denna ekosystemtjänst i en
separat karta.
Det är viktigt att notera att även villaområden är viktiga för en del ekosystemtjänster, blommande trädgårdar utgör t.ex. födokällor för pollinatörer.
Under workshopen bedömdes att matproduktion sker på en mycket liten skala i
området och därför registrerades den inte i excelmatrisen. Det bör dock tydliggöras att det i villaområden odlas en viss mängd mat som frukt och bär och
grönsaker.
I en eventuell framtida krissituation kan det också vara nödvändigt att kunna
öka den lokala matproduktionen varför även potentiella odlingsarealer som t.ex.
parker behöver beaktas vid kommunal planering. Inom Täby och angränsande
till kommunen finns idag produktiv jordbruksmark men i en framtid kan behovet
bli större. I planeringen är det därför viktigt att planera för framtida flexibilitet, dvs
i detta fall att ytor relativt enkelt ska kunna ställas om till matproduktion.

Figur 13: Exempel på barnlek som ska ha pedagogiska inslag.
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Slutsatser
För att värdera betydelsen av mångfunktionella ytor i en planeringssituation
måste man ta flera aspekter i beaktande:

●● 
Den ena aspekten gäller deras kvalitet och möjligheten att stärka kvaliteten på de ekosystemtjänster ytan har idag.

●● 
Den andra aspekten är abundansen av ekosystemtjänsten i området
idag och behovet av den i morgon.

●● 
Den tredje aspekten är områdets betydelse för att andra områden ska

kunna leverera sina ekosystemtjänster stabilt över tid. Det gäller sålunda
framförallt stödjande ekosystemtjänster vars funktionalitet måste kunna
upprätthållas både på en plats men också som samband.

En sammanvägning av mångfunktionalitet och kvalitet av områden inom FÖPområdet kan med beaktande av dessa aspekter t.ex. ge följande resultat:

I FÖP-området har ett antal områden med hög mångfunktionalitet identifierats,
men kvaliteten på respektive ekosystemtjänst de levererar kan variera mycket.
Där har också identifierats några områden som levererar relativ få ekosystemtjänster (d.v.s. lägre mångfunktionalitet) men där kvaliteten på respektive tjänst
är hög.
Risken för att de stödjande ekosystemtjänsternas kapacitet blir otillräcklig i framtiden bedömdes som stor. Ytor som har en stor betydelse för att kunna upprätthålla och/eller sammanlänka andra ekosystemtjänster bör därför värderas upp.
Att upprätthålla och stärka samband i den nya stadsbygden bör vara en viktig
planeringsinriktning.
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Områdesanalysen visar också på att några ekosystemtjänster har mycket låg
kvalitet i området, t.ex. översvämningsskydd, eller i stort sett saknas helt, t.ex.
vattenrening. Dessa tjänster kan vara vitala i en framtid där klimatet förändrats.
Sammantaget gäller sålunda att ekosystemtjänster som bedöms vara en bristvara i framtiden måste få en särskild uppmärksamhet och ytor där dessa kan
anläggas eller förstärkas måste värderas extra högt.
De försörjande tjänsterna bedömdes vara minst viktiga inom utbredningsområdet, vår försörjning bygger ju idag på ett globalt omland. Med tanke på att en
hållbar stadsplanering innebär att skapa hög resiliens, så bör även upprätthållande av jordars bördighet och möjlighet till urban odling vägas in vid en exploatering.
För att integrera resultatet av kartläggningen i den fortsatta planeringen har projektet konstaterat att bland annat följande behövs:

●● 
en strategi för hur Täby ska jobba med ekosystemtjänster, hänsyn till
ekosystemtjänster behövs i alla steg.

●● 
kunskapen öka om ekosystemtjänsterna och deras värde, särskilt inom

”Täby stadskärna”, och tydliggöra vilka värden som måste kompenseras
när grönytor blir bebyggda.

●● 
göras väl avvägda val av vilka ekosystemtjänster Täby ska satsa på
inom området.

●● 
utveckling av mångfunktionella ytor, de är nödvändiga i en hållbar tät
urban miljö.

●● 
ekosystemanalyser eftersom de bidrar till en holistisk syn och kan underlätta beslut som leder till ett mer effektivt resursutnyttjande och markutnyttjande samtidigt som de möjliggör att hantera kumulativa effekter på
detaljplanenivå.

●● 
utveckling av styrmedel och verktyg, som t.ex. grönytefaktor för allmän
platsmark, planbestämmelser och avtal.

●● 
en genomgång av möjliga styrmedel inför varje detaljplan (ändras över
tid) och en effektiv implementering av dessa i planprocessen.

Utmaningen för Täby är att stärka ekosystemtjänster, samtidigt som fler bostäder
byggs. Viktig här är att prioritera rätt, att arbeta på olika rumsliga skalor och att
tänka på mångfunktionalitet.
För att uppnå en god kvalitet på kulturella och reglerande ekosystemtjänster
måste områden som levererar dessa tjänster vara utspridda över hela utbredningsområdet.
För andra ekosystemtjänster är det viktigt att lyfta blicken och säkerställa en
konnektivitet mellan naturområden. En spridningsanalys kan hjälpa till att peka ut
områden av särskild vikt för spridning av arter.
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Förstärkningsåtgärder för ett antal viktiga ekosystemtjänster bör genomföras.
T.ex. så bör de bebyggda områdena utformas så att ekosystemtjänsterna blir
en del av boende- och vistelsemiljön. Träd, buskar, gröna väggar och gröna tak,
odlingslådor och regngårdar stärker inte bara de stödjande ekosystemtjänsterna
utan bidrar även till andra ekosystemtjänster som t.ex. reglering av lokalklimat,
skydd mot extrema väder och sociala mötesplatser.
Även hur naturområden sköts är viktigt. Skötselplaner som stärker habitatkvalitet
och biologisk mångfald finns i mångt och mycket redan idag men de kan eventuellt behöva utvecklas utifrån vilka ekosystemtjänster som kommer att prioriteras
i den fortsatta utvecklingen av Täby stadskärna. En ökad biologisk mångfald kan
samtidig stärka kulturella ekosystemtjänster som hälsa och rekreation, sinnlig
upplevelse och naturpedagogik.
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Bilaga 1
Politiska beslut och strategier, utredningar, uppdrag med mera
Nedan listas politiska beslut och strategier, utredningar, uppdrag med och annat
som har varit av stor vikt för begreppet ekosystemtjänster.
Internationellt samarbete inom FN – Nagoyaplanen 2010
I Nagoya 2010 beslutades om en global, strategisk plan som fick namnet Nagoyaplanen. I den ingår 20 delmål rörande ekosystemtjänster med åtgärder för att
stoppa förlusten av biologisk mångfald. Senast år 2020 ska ekosystemen vara
resilienta och fortsätta tillhandahålla ekosystemtjänster.
EU:s strategi för biologisk mångfald
Strategins övergripande mål är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och
ekosystemtjänster senast år 2020, även på global nivå samt att i möjligaste mån
återställa biologisk mångfald. Denna strategi togs fram som en del av genomförandet av Nagoya-planen.
Ekosystemtjänster är en del av de svenska miljömålen
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål.
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska
nås inom en generation. Miljöpolitiken ska därför fokusera på att:
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•

Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och
deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.

•

Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas
och nyttjas hållbart.

•

Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt
som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.

•

Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga
ämnen.

•

En god hushållning sker med naturresurserna.

•

Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv
med minimal påverkan på miljön.

•

Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt
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I Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” ges en samlad målbild för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. För att den biologiska mångfalden ska kunna
fortsätta leverera viktiga ekosystemtjänster, även när till exempel klimatet eller
markanvändningen ändras, måste också hänsyn tas till ekosystemens resiliens,
dvs. deras förmåga att klara av förändringar och vidareutvecklas, så att de kan
vara fortsatt produktiva och leverera ekosystemtjänster. För att nå generationsmålet är det därför angeläget att identifiera de ekosystem som tillhandahåller
viktiga ekosystemtjänster och att klarlägga hur dessa tjänster kan säkras.
Regeringen har fastställt tio etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 2012 beslutade regeringen om etappmål för ekosystemtjänster. Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens innebär att viktiga ekosystemtjänster
och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast 2013. Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden
och värdet av ekosystemtjänster innebär att senast 2018 ska betydelsen av
biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i
samhället där så är relevant och skäligt.
SOU 2013:68 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – Åtgärder för välfärd
genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Utredningen föreslår en sammanhängande uppsättning åtgärder som förstärker
befintliga initiativ och bygger på existerande arbetsformer hos myndigheterna. I
utredningen presenteras 25 förslag som handlar om integrering i beslutsprocesser, bättre kunskapsunderlag och lärande om ekosystemtjänster.
Proposition 2013/14:141 ”En svensk strategi för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster”
Regeringen lägger i denna proposition grunden till hur vi i Sverige ska synliggöra
och inkludera ekosystemtjänsters värde i samhällsplanering och näringslivsutveckling.
Regeringen har fastställt tio etappmål som berör biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Fem etappmål beslutades 2012 som handlar om:

●● 
Ekosystemtjänster och resiliens
●● 
Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster

●● 
Hotade arter och naturtyper
●● 
Invasiva främmande arter
●● 
Kunskap om genetisk mångfald
Fem nya etappmål beslutades 2014 som handlar om:

●● 
Helhetssyn på markanvändningen
●● 
Skydd av landområden, sötvattenområden och marina områden
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●● 
Miljöhänsyn i skogsbruket
●● 
Ett variationsrikt skogsbruk
●● 
En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram
Regeringsuppdrag om ekosystemtjänster: Naturvårdsverket i samarbete
med andra myndigheter
Naturvårdsverkets pågående uppdrag:

●● 
Satsning på kommunikation om ekosystemtjänster
●● 
Strategi för hur det nationella arbetet med biologisk mångfald kan utvecklas till följd av ett förändrat klimat

Naturvårdsverkets avslutade regeringsuppdrag:

●● 
Riktlinjer och genomförandeplan avseende regionala handlingsplaner för
grön infrastruktur, regeringsuppdrag 2015

●● 
Förslag till kommunikationssatsning för att öka förståelsen av ekosys-

tem-tjänsternas värden och deras betydelse i samhället, regeringsuppdrag 2013

●● 
Förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå, regeringsuppdrag 2013

●● 
Sammanställd information om viktiga ekosystem och ekosystemtjänster i
Sverige, regeringsuppdrag 2012

●● 
Guide för värdering av ekosystemtjänster 2015
Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur ska tas fram
Genom att regionala handlingsplaner tas fram i samarbete mellan brukare,
myndigheter och ideella organisationer läggs grunden för en väl planerad grön
infrastruktur. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för länsstyrelsernas och
betonar i dessa att länsstyrelsernas arbete med grön infrastruktur ska präglas av
delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.
Syftet med handlingsplanerna är att de ska ligga till grund för insatser från olika
aktörer som leder till att säkra ekosystemtjänster och förbättrar måluppfyllelsen
avseende berörda miljökvalitetsmål och möjliggöra anpassningar till ett förändrat
klimat. Handlingsplanerna ska till stora delar vara etablerade 2017.
BEST (Boverket och Ekosystemtjänsterna)
BEST-projektet startades upp i maj 2015 och syftet är att svara på om det går att
genomföra ekosystemtjänster på detaljplanenivå. Projektets bas ligger i Malmö
stad men i projektet deltar även kommunerna Vellinge, Eskilstuna, Ystad, Upplands Väsby, Trelleborg, Stockholm och Kristianstad.
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Bilaga 2
Utformning av enkät till skolor och förskolor
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Bilaga 3 (Separat dokument)
Ekosystemtjänstutredning i Täby - Illustrationer
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