
Kunskap om gröna värden 
hur påverkar den stadens utformning? 



Utmaningar:
 • I kommunerna på Södertörn ska det byggas 70 000 nya bostäder till år 2030 

 • Gröna kvaliteter och sociala värden behöver komma in i planeringen (tidigare) 

 • Hur förstår vi vilka förutsättningar och vilken potential som finns på olika platser? Och vilka verktyg 
kan stärka planeringen?

 • Hur gör vi bättre analyser, tar tillvara på kvalitativ och kvantitativ kunskap och främjar långsiktig 
kunskapsuppbyggnad?





Ängen Ekbacken Bäcken  Dammen Alkärret

Sociala Spontanidrott, festplats, plats för 
valborgseld, sitta i solen, picknick, 
titta på folk, blomprakt

Fika, leka, folkliv, parkens hjärta. Strosa, komma nära 
vatten, upplevelse 
av detaljer, par-
kens lunga.

Leka, bada, sola, 
picknick, titta på 
vatten.

Strosa, titta på vatten, 
spänning, upptäck-
arglädje.

Ekologiska Torräng. Rik blomning över 
lång säsong attraherar bland 
annat fjärilar, solitärbin och andra 
insekter. Flerstammiga bärande 
träd och buskar ger mat och skydd 
åt småfåglar. 

Ekar i parken stärker ädellövsbe-
ståndet långsiktigt på kyrkogården. 
Blåsippor och vitsippor, salaman-
derövervintring i stensträngar. 
Vilda sädesslag, vallmo och blåklint. 
Trämurar förses med boplatser 
för solitärbin. 

Årstidsväxlingarna blir 
tydliga längs vattnet, 
växter och djur i grunt 
vatten, sedimentation, 
rening genom 
vegetation.

Växt och 
djurliv. Fiskar 
kan etablera sig 
genom att fiskägg 
flyttas med fåglar. 
Salamandrar och 
grodjur.

Säsong, växter och 
djur i grunt vatten, 
kväverening, Fluktu-
erande våtmark med 
rik flora och fauna. 
Insekter övervintrar i 
alsocklar. 

Pedagogik 
och 
kultur

Utblickar över parken som 
helhet men också mot kyrka och 
omgivande stad. Elden som uråldrig 
tradition. Plats för evenemang som 
musik och teater i mindre skala, ett 
bygdespel eller liknande.

Ekbackar, pedagogisk lek. Gamla 
sädesslag och åkerogräs kopplar 
till de odlingsmarker som en gång 
utgjort parkens omgivningar.  

Den stiliserade 
meandrande bäcken 
tillhör jordbruks-
landskapet med 
finkorniga jordar.

Fågelskådning. 
Dammens läge 
gör att ljuset är 
fördelaktigt.

Upplevelse av 
detaljer, Känsla av 
vild ursprungsnatur. 
Upptäckarglädje, 
studera växter och 
smådjur. 
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Tillväxt, miljö och regionplanering

När, vad och hur? 

Svaga Samband 
i STockholmS regioNeNS gröNa kilar
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UTVECKLING AV REKREATIONSVÄRDEN I STOCKHOLMS NATURRESERVAT 
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Samband mulmekar före byggnation artprofil 1 - 200 m
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Spridningssamband artprofil 1 - 200m
Fastigheten Väbeln 2

Figur 11. Resultat av spridningsanalys för arter knutna till mulmekar med ett maximalt spridningsavstånd på 200 m. 
Artprofil 1, d.v.s. arten har relativt lätt att ta sig fram genom olika naturliga biotoper..Linjerna visar hur arter från profil 
1 med ett maximalt spridningsavstånd på 200 m (i lämplig miljö) kan röra sig mellan ekar med förekomst av mulm. 
Analysen som använts visar en sk Least Cost Path, d v s hur rörelsen skulle ske genom de områden som av arten 
upplevs som mest framkomliga. Analysen visar att sambanden mellan norra och södra Djurgården är brutna för denna 
artprofil. 
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Samband mulmekar efter byggnation med åtgärder artprofil 1 - 200 m
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Figur 12. Resultat av spridningsanalys för arter knutna till mulmekar med ett maximalt spridningsavstånd på 200 m 
efter åtgärder (montering av mulmholkar). Artprofil 1, d.v.s. arten har relativt lätt att ta sig fram genom olika naturliga 
biotoper. Linjerna visar hur arter från profil 1 med ett maximalt spridningsavstånd på 200 m (i lämplig miljö)kan röra 
sig mellan ekar med förekomst av mulm. Analysen som använts visar en sk Least Cost Path, d v s hur rörelsen 
skulle ske genom de områden som av arten upplevs som mest framkomliga Figuren visar att för arter som har svag 
spridningsfömåga sker ingen spridning över Gärdesstaden mellan norra och södra Djurgården.
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Illustration : Juho Riikonen, Ekologigruppen 2017, Eskilstuna grönplan 

Ekosystemtjänster



Kulturella 
ekosystemtjänster



Flemingsberg



Rumslig struktur 101RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
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Utveckling av grönstrukturen

Karta 11. Den regionala grönstrukturen

Källa: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
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Norr om Flemingsberg länkar ett smalt 
samband ihop Hanvedenkilen med Bornsjökilen. 
Sambandet fungerar som spridningssamband 
för arter knutna till barrskog. 

Varje plats 
är unik 



Ekosystemtjänstkartläggning
Semikvantitativ metod
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Komplettera med 
landskapsanalys



Se till den unika platsen 
aktivera kantzoner
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Landfjärden
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LidatorpStora Vika

nynäShamn

Sammanvägd plankarta

Utvecklingsort 

(enligt strategi 1, sidan 18)

Vattenskyddsområde

Högsta naturvärde, Natura 2000,  

grönstruktur, naturreservat

Värdefull jordbruksmark  

(klass 3, 4 och 5)

Riksintresse, samtliga

Skjutområde hav, militärt

Samrådsområde, militärt

Kulturområde, närmiljö

Vindkraft, utredningsområde

Kraftledning, regionnät

Reservat, kraftledning/väg

Hamn

Farled

GRÖNYTOR I UPPLANDS VÄSBY TÄTORT  Rekreativa värden
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Bristområde

NÄSVÄGEN
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STATION



Sammanfattningsvis

 • Gröna planeringsunderlag tidigt i processen

 • Inga ekosystemtjänster utan ekosystem 

 • Ställ dig frågan - Vad behöver platsen? 

 • Lägg tillräckligt mycket tid på kulturella EST

 • Utveckla befintliga grönytor för ökad biologisk mångfald



Anna Maria Larson
annamaria.larson@ekologigruppen.se

www. ekologigruppen.se




