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Abstract 

We depend on the ecosystem services that nature provides, such as water and air purification. 

In cities, ecosystem services are decreasing because of anthropogenic activities. To avoid a 

further reduction in ecosystem services, it is necessary to start mapping ecosystem services. 

The aim of this study is to develop a GIS-based mapping methodology for these services and 

to validate this methodology by applying it to two urban areas in Varberg, Sweden. The urban 

ecosystem services we selected to map in this study are habitats, biodiversity, food 

production, freshwater, noise reduction, climate regulation, air filtration, pollination, social 

interactions and health. This study includes a literature review, a field study and a GIS-based 

working process containing geographic data in ArcMap 10.5.1. Thirteen different policy 

options, which increase ecosystem services, are listed in the report. The developed five-step 

methodology include processing, mapping, visualization and analysis. The results show that 

being able to map urban ecosystem services is a prerequisite to incorporating ecosystem 

services into city planning. The developed method can also help to map and protect ecosystem 

services in cities when new urban areas are developed and to promote a sustainable 

development.   
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Sammanfattning  

Ekosystemtjänster är de tjänster som naturen levererar som vi människor är beroende av för 

överlevnad, som till exempel luftkvalitet, energi och material. I svenska städer, är fokus 

utveckling och tillväxt för framtida utmaningar, vilket ofta sker på bekostnad av städernas 

grönområden och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsterna minskar i allt större grad på grund 

av förtätningen av städer. För att undvika detta behöver ekosystemtjänster kartläggas och 

synliggöras. En GIS-baserad metod skulle kunna göra skillnad för miljöarbete världen över, 

genom att naturens gratistjänster uppmärksammas och medvetenheten ökar om det 

samhällsekonomiska värdet som finns med ekosystemtjänster.  

 

Syftet med detta examensarbete har varit att utveckla en GIS-baserad metod för att kartlägga 

ekosystemtjänster i urbana miljöer, för att sedan validera metoden i två områden i Varberg, 

Svärdfisken och Delfinen. Frågeställningar som behandlas är vilka ekosystemtjänster är 

lämpliga att kartlägga och kan metoden valideras genom att kartlägga ekosystemtjänster i 

GIS. De utvalda urbana ekosystemtjänsterna som valdes ut var biologisk mångfald, habitat, 

matproduktion, färskt vatten, bullerreglering, klimatanpassning, luftkvalitet, pollinering, 

sociala interaktioner och hälsa. Förutom detta redovisas även hur ekosystemtjänster kan 

förstärkas i Svärdfisken och Delfinen. 

 

Metoder som användes för att besvara frågeställningarna var litteraturstudier, fältstudie och en 

GIS-baserad arbetsprocess i ArcMap 10.5.1 för analys av geografiska data.  

 

13 åtgärder som visar hur ekosystemtjänsterna i Svärdfiskens och Delfinens planlösning kan 

förstärkas, redovisas i rapporten. De olika åtgärderna för Svärdfisken och Delfinen är 

genomförbara och nödvändiga för att bevara fler ekosystemtjänster i området.  

 

En metod för kartläggning av urbana ekosystemtjänster har tagits fram och bygger på fem 

steg, som bland annat innebär; bearbetning av geografiska data, visualisering och analys. 

Metoden har stor potential att utvecklas vidare, för att integrera ekosystemtjänster i 

samhällsplanering. Analysen visar att metoden är ett viktigt verktyg för att ge stöd till 

politiker och beslutfattare, och kan komma att bli betydelsefull i framtiden. Metoden och 

åtgärdsförslagen bör tas på allvar för att kunna klimatanpassa fler stadsdelar. Politiker och 

beslutfattare inom samhällsutveckling måste även bli mer handlingskraftiga och mer 

medvetna om ekosystemtjänsternas värde för att både kunna skydda och bevara de tjänster 

som finns, men även börja använda metoden som ett hjälpmedel samband med byggnationer 

av nya planområden. Genom ett systematiskt sätt inom samhällsplanering, tillåter en 

kartläggning av ekosystemtjänster och behandlar det som  en naturlig del av arbetsprocessen 

vid nybyggnationer i städer.  
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Begreppsdefinitioner och förkortningar 

 

Antropogen - Av mänskligt ursprung. 

 

Bebyggd mark - Mark som tidigare har varit jordbruksmark/skogsmark men som nu är 

bebyggd i form av byggnader, väg och stad. 

 

Biologisk mångfald - Variationsrikedom bland levande organismer i alla miljöer. Det finns 

landbaserade-, marina- och akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex som dessa 

organismer ingår. Mångfald finns inom arter, mellan arter och av ekosystem. 

(Naturvårdsverket, 2011) 

 

Detaljplan - En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst 

område. Den talar om vilka byggåtgärder som är tillåtna inom det bestämda planområdet 

(Boverket, 2016). 

 

EST - Ekosystemtjänst(er) 

 

GIS - Geografiska informationssystem, ett datorbaserat system för att lagra, analysera och 

presentera geografiska data. 

 

Glesbygd - Kommun med befolkning mindre än fem invånare per km2 (Jordbruksverket, 

2015). 

 

Grön infrastruktur - ”Sammanhängande nätverk av naturområden, inkluderande 

jordbruksmark, gröna korridorer, våtmarker, skogar, inhemska växtsamhällen och marina 

områden, som naturligt reglerar stormar, temperaturer, översvämningar och kvaliteten av 

vatten, luft och ekosystem” (Naturvårdsverket, 2011). 

 

Grå infrastruktur -  Markområde som saknar levande organismer som består av hårda ytor 

som vägar, motorvägar, avloppssystem eller elnät.  

 

Gröna stråk - Grönska som sammankopplar grönytor med varandra. 

 

Gröna städer - Städer som nyttjar grön infrastruktur. 

 

Hållbar utveckling - "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." 

(Brundtland kommissionen, 1987). 

 

Hållbar stad - En stad där dagliga processer inte äventyrar kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

 

Indikatorer - Objekt eller funktion som indikerar att det finns ekosystemtjänster närvarande. 

 

Kartografisk generalisering - Bestämmandet av de viktigaste karaktärerna i geografiska 

data. Oönskade detaljer tas bort och de viktigaste framhävs. 
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Klassificera - Att sammanföra likartade indikatorer inom ett och samma område fast i olika 

delgrupper, t.ex. risker eller hur betydelsefullt något är.  

 

Miljömål - Riktmärken för Sveriges miljöarbete. Sverige har 16 nationella miljömål 

(Sveriges miljömål, 2018) 

 

Ortofoto - En kartbild som framställs av flygbilder. Visar en skalenlig avbildning av jordytan.  

 

Urbanisering - När andelen stadsbor ökar på grund av folkförflyttning från landsbygd till 

stad.  

 

Urban miljö - Urban miljö representerar allt från stadskärnan, utkanten av en stad, eller en 

förort till en stad. Det är även ett område som är tätbefolkat och välutvecklad med både vägar, 

broar, bostäder, järnvägar och affärer. 

 

Validering - Ett sätt att bekräfta att någonting fungerar som planerat. 

 

Vegetation - Växtsamhällen som är sammansatta med varandra som t.ex. en bäck, en sten 

med mikroalger på eller ett träd (NE, 2018). 

 

Värdera - En värdering indikerar i vilken grad något är bra eller dåligt. 
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1. Inledning 

Med tanke på dagens snabba urbanisering behövs nya lösningar inom stadsplanering över hela 

världen. Det blir viktigare att främja och bevara värdefulla naturområden och de 

ekosystemtjänster (EST) som finns i städer. Det är en förutsättning för att vi skall kunna leva i 

ett hållbart samhälle i framtiden. En sammanfattning av olika studier som har gjorts om vilka 

fördelar ekosystemtjänster har i urbana miljöer, visar att närvaron av naturområden och 

naturelement såsom träd, skogar och stadsparker bidrar till ökad livskvalitet och folkhälsa. 

Ekosystemtjänster bidrar även till luft- och vattenreglering, bullerreducering och dränering av 

regnvatten. De ökar kulturvärden samt stödjer livsmedelsproduktionen i form av pollinering 

(Grêt-Regamey et al. 2013).  

 

Studier visar att grönområden i städer spelar en viktig roll för klimatförändringarna, för att 

långsiktigt minska städernas påverkan på klimatet. Tjänsterna minskar människors 

energikonsumtion och reducerar utsläpp av växthusgaser genom grönstruktur och grön 

infrastruktur. Växtlighet från grön infrastruktur kan både isolera och skugga hushåll, vilket 

gör att behovet av luftkonditionering minskar under sommarhalvåret, och under vintertiden 

minskar behovet av uppvärmning (Grêt-Regamey et al. 2013). 

 

Enligt en GIS-baserad kartläggning av ekosystemtjänster från gröna tak i Braunschweig, 

Tyskland, finns det flera fördelar med grönområden i urbana miljöer. Exempelvis reglering av 

mikroklimat, förbättring av luftkvaliteten och lagring av regnvatten (Grunwald, 2017). I en 

annan studie om värdering och klassificering av ekosystemtjänster för stadsplanering 

konstaterades att bevarandet och återställandet av urbana miljöer med ekosystemtjänster, inte 

bara kan öka den biologiska mångfalden, utan även minska människans ekologiska fotavtryck 

och den ekologiska skulden som finns i städer. Samtidigt som ekosystemtjänsterna förbättrar 

människors hälsa och livskvalitet i staden (Gómez-Baggethun & Barton, 2013).  

 

I 22 italienska städer undersöktes det hur ekosystemtjänster nyttjades och inkorporerades i 

stadsplanering. De ekosystemtjänster som fick mest utrymme i staden var ljuddämpning, 

luftrening, modifiering av extremväder, avfallshantering, klimatreglering, social rekreation, 

matproduktion, hantering av vattenflöde och dagvatten samt reglering av urban temperatur. 

Genom att implementera ekosystemtjänster i tidigt skede i planeringsprocessen, främjas  

urbana ekosystemtjänster och medvetenheten ökar hos beslutfattare om naturens värde, vilket 

är en förutsättning för att kunna stärka övervägandet av ekosystemtjänster i frågor om 

stadsplanering i Italien och resterande Europa. Samtidigt kan en medvetenhet om 

ekosystemtjänsternas betydelse underlätta för planerare och beslutfattare vid argumentationer 

i frågor om markanvändning och markexploatering i samhällsutveckling (Cortinovis & 

Genelett, 2018).  

 

Genom att uppmärksamma och lyfta fram värdet av naturens funktioner och inkorporera dem 

i stadsplanering, kan inte bara naturen gynnas, utan även mänskligheten. De gratistjänster som 

naturen erbjuder oss genom olika ekosystemtjänster är något samhället ska värdera, 

klassificera och bevara för en mer hållbar samhällsutveckling. En metod för identifiering och 

kartläggning av ekosystemtjänster kan förutsätta att arbetet med ekosystemtjänster i 

stadsplanering blir enklare och effektivare. Det kan underlätta arbetet med ekosystemtjänster 

och även öka medvetenheten om dem och motivationen att inkorporera fler tjänster i 

planeringen. Tillämpningar och investeringar för ekosystemtjänster ska vara en naturlig del i 

samhället och inkluderas i samband med kommunala och statliga beslut, vilket kan leda till att 

miljöarbetet ökar och städers miljöpåverkan minskar.  
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1.1 Syfte  

Syftet är att utveckla en GIS-baserad metod för att kartlägga och främja ekosystemtjänster i 

urban miljö, samt öka möjligheten för olika aktörer inom samhällsutveckling att integrera 

ekosystemtjänster i staden. Metoden skall valideras i två stadsdelar i Varberg, och innefatta en 

analys om vilka indikatorer som finns för de olika ekosystemtjänsterna.  

 

1.2 Frågeställningar  

● Är de valda ekosystemtjänsterna lämpliga att kartlägga med GIS? 

● Kan ekosystemtjänsterna med framtagen metod kartläggas i GIS? 

● Kan metoden valideras och de valda ekosystemtjänsterna kartläggas i områdena 

Svärdfisken och Delfinen? 

● Finns det möjligheter att förstärka ekosystemtjänsterna i områdena Svärdfisken och 

Delfinen? 

1.3 Avgränsningar 

Ekosystemtjänster som är mer framträdande i skogsmark och jordbruksmark kommer inte 

fokuseras på i denna metod som endast utvecklas för urbana miljöer. 

 

Metoden innefattar kartläggning av 10 st ekosystemtjänster som representerar de fyra olika 

kategorierna; stödjande-, reglerande-, försörjande- och kulturella ekosystemtjänster. 

 

Valideringen av metoden innefattar endast markområden som befinner sig innanför 

Svärdfisken och Delfinen.  

 

Metoden utvecklas för ArcMap 10.5.1. 

 

Definitionen av urban miljö inkluderar städer av industrialiserad västerländsk stil med 

arkitektur från många sekel. 

 

Rapporten innefattar inga samhällsekonomiska beräkningar eller nyttoanalys, utan beskriver 

endast vilka prioriterade ekosystemtjänster som kommer att kartläggas och vad det innebär att 

kartlägga ekosystemtjänster. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs vetenskapliga bakgrundsfakta som behövs för att framvisa 

valideringen av metoden och de indikatorer som ekosystemtjänster kan representera i urban 

miljö.  

2.1. Markanvändning i Sverige  

Markanvändningen i Sverige ser olika ut beroende på län. Halland består till stor del av 

skogsmark och jordbruksmark. Urban miljö är inte en stor del, sett till den totala arealen i 

Sverige. Urbana områden i Sverige omfattar 1,28 miljoner hektar eller 3% av Sveriges totala 

area. 11 % av den bebyggda marken består av industrier, affärer, offentlig service och 

tätbebyggelse. Av den bebyggda marken är 31 % vägar (SCB, 2004).  

 

 
Figur 1. Markanvändning från år 2000, procent av total areal. (SCB, 2004)                                       

2.2. Urbanisering i Sverige och världen  

I Sverige vill färre bo i glesbygden (Svanström, 2015). I en sammanställning från Boverket 

konstateras det att urbaniseringen kommer fortsätta utvecklas och inte förändras (Boverket, 

2012). För 200 år sedan bodde cirka 90 % av Sveriges befolkning på landsbygden. Idag bor 

85 % av befolkningen i antingen stad eller i en tätort (Svanström, 2015). Utvecklingen av 

urbanisering skiljer sig åt i kommunerna, och det är främst unga människor som väljer att 

flytta till staden från landsbygden. I åldern 20 år till 65 år bor 64 % procent i städer, och 

människor äldre än 65 år har ökat sin närvaro i förorts- och glesbygdskommuner. År 2020 

förväntas Sverige ha över 10 miljoner invånare varav 70 % av Sveriges befolkning då tros 

vara bosatta i storstadsregioner. Det är främst i Stockholms län, Skåne län och Mälardalslänen 

som befolkningen kommer öka mest, och då till de tre storstäderna Stockholm, Malmö och 

Göteborg. Det sätter press på att fördubbla de sociala funktionerna i samhället som bostäder, 

skolor och barnomsorg (Boverket, 2012). 
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I världen växer städerna allt snabbare (se bilaga 1) och urbaniseringen ökar mer än vad den 

någonsin gjort tidigare (Moström, 2013). Världspopulationen beräknas idag vara omkring 7 

miljarder, varav över hälften av befolkningen bor i städer. Mellan 2010 och 2050 förväntas 

ytterligare en ökning på minst 3 miljarder till städer. Det är landsbygden som kommer 

avfolkas och städer kommer utvecklas och bli större pga. de pågående klimatförändringarna 

som sker, bland annat (Buhaug & Urdal, 2013). 

 

2.2.2 Konsekvenser av urbaniseringen   

Urbanisering orsakar problem och sätter omvärlden på prov. Idag står städer för omkring ⅔ av 

världens totala energiförbrukning och över 70 % av världens koldioxidutsläpp. Det orsakar 

hälso- och miljöproblem, som i sin tur ökar belastningen på klimatet (Ostojic et al. 2013). Det 

gör att ekosystemtjänster som är nödvändiga för en god välfärd riskerar att försvinna 

Urbaniseringen orsakar även andra miljöproblem som luftföroreningar vilket leder till 

försämrad luftkvalitet. Det sker även en exploatering av odlad mark när städer breder ut sig 

ytmässigt, genom omvandlingen av jordbruksmark till urban miljö. Det innebär en stor förlust 

av ekosystemtjänster (Moström, 2013). Enligt en studie om urbanisering i Kina och hur den 

påverkar miljön, kunde en förlust av ekosystemtjänster konstateras när skog och odlad mark 

bebyggs för att bygga större och tätare städer. De kunde även identifiera miljöfenomenet 

Urban heat island (KTH, 2013).  

 

Urban heat island är ett miljöfenomen (se bilaga 2) som ofta nämns i samband med 

samhällsutveckling. När ett grönområde i en urban miljö som har fuktig och genomsläpplig 

mark byggs om, och omvandlas till grå infrastruktur orsakas torka och, markytan släpper inte 

längre igenom vatten. Det gör att urbana områden i städer blir varmare då torra och hårda ytor 

hanterar värme annorlunda gentemot vegetation som absorberar vatten. Staden bildar en ö en 

s.k. heat island, med en högre temperatur på markytan och i atmosfären än i närliggande 

områden. Om det är en solig dag torkar mindre grönområden och temperaturen stiger. Medan 

i ett område med mer grönska, fuktighet och skugga stannar temperaturen vid en temperatur 

som anses vara mer normal (EPA, 2018). För att minska “Urban heat island” effekten kan 

mer grönområden som träd, gröna stråk, parker och grön infrastruktur inkorporeras vilket 

bidrar med fler skuggområden och ökad evapotranspiration som stabiliserar temperaturen. 

Åtgärderna som även gynnar ekosystemtjänsterna i stadsområdet (Loughner et al. 2011).  

 

Naturvårdsverket arbetar aktivt för minskad miljöpåverkan av urbaniseringen, genom uppsatta 

miljömål. God bebyggd miljö, rikt växt- och djurliv, giftfri miljö och begränsad 

klimatpåverkan är fyra av miljömålen och en viktig del i arbetet mot en mer hållbar 

stadsutveckling. En stabil urbanisering som är hållbar kan även samtidigt främja 

ekosystemtjänster (Dahl et al. 2017). 

2.3 Ekosystemtjänster  

Ekosystemtjänster definieras som “alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss 

människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet” (Naturvårdsverket, 2017).  

 

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra olika kategorier; understödjande-, reglerande-, 

försörjande- och kulturella ekosystemtjänster. De understödjande ekosystemtjänsterna hjälper 

de andra tjänsterna att fungera som fotosyntes och bildning av jordmån. De reglerande är 

tjänster som luftrening och pollinering. De försörjande ekosystemtjänsterna kan vara 
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dricksvatten, spannmål och bioenergi. Kulturella tjänsterna är de som bidrar till friluftsliv och 

turism, som naturarv och liknande (Naturvårdsverket, 2017). 

 

2.3.1 Ekosystemtjänster i urban miljö 

Grön infrastruktur nämns ofta i samband med ekosystemtjänster i urban miljö, då grön 

infrastruktur uppmärksammar och gynnar biologiskt utrymme i ett stadsområde. Jämfört med 

den traditionella grå infrastrukturen, integrerar en grön infrastruktur ekosystemtjänster bättre, 

och kan även bidra till en lösning av flera miljöproblem i urban miljö. Fördelar med grön 

infrastruktur är att den kostar mindre, har mjuk yta som är genomsläpplig, medan grå 

infrastruktur både kostar mer och består endast av hård yta (Zhang et al. 2017). 

 

I en studie kartlades fördelar, kostnader och kvaliteten på träd i en stadsdel för att visa på hur 

urbana träd både minskar miljöförstöringar och ökar den positiv miljöpåverkan i städer. De 

kunde konstatera att fördelarna och kostnaderna, ser olika ut i olika städer eftersom många 

faktorer påverkar trädens produktivitet. De fördelar som främst lyfts fram är; ekonomiska, 

sociala, hälso-, visuella och estetiska fördelar och den identifierade närvaron av flera 

ekosystemtjänster som kolbindning, förbättrad luftkvalitet, minskning av dagvatten och 

energibesparingar (Sudipto et al. 2012).  

2.3.1.1 Vilka ekosystemtjänster finns i urban miljö?  

Det finns flera ekosystemtjänster som är centrala i urban miljö där alla fyra grupper är 

representerade. Enligt Boverket kan ekosystemtjänster i bebyggd miljö delas in i sju delar:  

 

Hälsa och rekreation: Grönområden som ökar människors välfärd och hälsa genom lekar 

och motion. Grönområden i en stad kan också förbättra ljudmiljön i form av bullerdämpning, 

som skapar en hälsosammare miljö.  

 

Naturupplevelse: När människor har möjlighet att interagera med grönområden i daglig 

utevistelse. Skolor som anordnar naturvetenskaplig pedagogik utomhus eller främjar 

friluftsliv. Det kan även gynna kunskapen och öka kreativiteten hos människor.  

 

Stadsodling: Villaträdgårdar, koloniträdgårdar, kyrkogårdar, alléer, balkonger av 

odlingslådor, altaner med odlingslådor, parker eller hustak kan främja stadsodling. Samtidigt 

gynnas samhället matproduktion med egenproduktion och förbättrar sociala interaktioner, 

reaktioner och människors inlärning.  

 

Kulturarv: Inkluderar områden som äldre parker, dammar, kyrkogårdar och gamla 

solitärträdgårdar som alla bär på historia, vilket främjar turism i området, samtidigt som de 

gynnar kulturen. 

 

Grön infrastruktur: Sammanhängande grönområden i en urban miljö som växtligheter på 

byggnader och takträdgårdar. Det är en förutsättning för livsmiljöer och främjar biologisk 

mångfald i staden.  

 

Klimatanpassning: Grönområden eller öppna vattenytor/genomsläpplig mark som 

underlättar för regn och smältvatten från snö att filtreras bort. Genomsläpplig mark kan 

minska översvämningar och risken för ras, skred och erosion.   
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Lokalklimat och renare luft: Träd och buskar skuggar den bebyggda miljön, vilket sänker 

temperaturen samt ökar luftfuktigheten. Lokalklimatet blir bättre och luftföroreningar 

absorberas av växterna, vilket resulterar i renare luft av högre kvalitet (Boverket, 2017). 

 

I forskningsprojektet C/O City, nämns 19 ekosystemtjänster som identifierats i urban miljö 

och av dessa är de reglerande ekosystemtjänsterna överrepresenterade (se bilaga 3). De 

ekosystemtjänster de lyfter är; biologisk mångfald, ekologiskt samspel, upprätthållande av 

markens bördighet, habitat, luftkvalitet, bullerreglering, skydd mot extremt väder, 

vattenrening, klimatanpassning, pollinering, hälsa, sinnlig upplevelse, sociala interaktioner, 

naturpedagogik, symbolik och andlighet, matproduktion, färskt vatten, material och energi 

(Keane et al, 2014). 

 

2.3.2 Värdering av ekosystemtjänster 

När ekosystemtjänster värderas synliggörs deras värde för människans välfärd och vikten av 

en fungerande natur lyfts fram. Många värden är svåra att omvandla till marknadspriser vilket 

ofta leder till att dess värde inte finns med i beräkningarna när beslut om områdesutveckling 

tas. Den kyleffekt som vegetation har på omgivande luft kan inte säljas eller köpas på en 

marknad. Kunskapen om värdet på en ekosystemtjänst kan ge hjälp till politiker, 

organisationer och individer att ta medvetna beslut och börja påverka framtiden på ett positivt 

sätt (Naturvårdsverket, 2017). 

 

2.3.3 Identifiera och kartlägga ekosystemtjänster 

Genom att identifiera och kartlägga ekosystemtjänster blir det lättare att bevara och främja 

viktiga naturområden och detta ökar grönområdens värdesättning vid olika beslutprocesser 

och planeringsprocesser, inom exempelvis jordbruk, markexploatering, skogsbruk och 

stadsutveckling. Enligt Biodiversity information system for Europe (BISE) är kartläggning 

användbart för att synliggöra ekosystemtjänster, både i relation till synergier och avvägningar 

men även mellan ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Kartläggning av 

ekosystemtjänster är också ett viktigt kommunikationsverktyg för att visualisera områden, där 

värdefulla ekosystemtjänster produceras och används. Det skapar även diskussioner med 

intressenter och allmänheten med hjälp av kartor som tydligare förklarar ekosystemtjänsternas 

relevans och vikt av bevarade i ett specifikt område (BISE, 2017). 

 

2.3.4 Visualisera och kvantifiera ekosystemtjänster  

Genom att kvantifiera ekosystemtjänster kan förståelsen för dess betydelse öka när ett värde 

sätts på dess arbete. En kvantitativ analys kan göras på olika sätt, men syftet är att använda 

mätbara aspekter för att skapa förståelse av ekosystemtjänsternas värde. Mätbara aspekter 

som kan användas för en viss naturtyp, antal besökare i ett naturreservat, koldioxidupptag från 

vegetationen i en stadsdel eller hur vegetation kan påverka temperaturökningen i ett område 

(Naturvårdsverket, 2015). Genom att förstå vikten av en enskild ekosystemtjänst, förstärks de 

ekologiska, sociala och ekonomiska värdena i en stad. Samtidigt kan de på ett mer naturligt 

sätt inkorporeras i samhällsplanering när förståelsen av värdet finns från första början 

(Stockholm stad, 2016). Det är även ett verktyg som kan hjälpa kommuner att förutse 

framtida problem som kan uppstå om enskilda ekosystemtjänster inte bevaras (Malmö Stad, 

2014).  
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Visuella analyser och representationer har inom vetenskapen en viktig roll i hur människor 

blir övertygade som läsare. I naturvetenskapen används ofta bilder, grafer och skisser för att 

redovisa olika vetenskapliga upptäckter (Aspers et al. 2004). Genom att visualisera 

ekosystemtjänster kan t.ex. deras betydelse för människors överlevnad synliggöras (SLU, 

2017). 

2.4 Gröna städer är framtiden 

I en grön stad nyttjas grön infrastruktur. Den gröna infrastrukturen innebär att grönområden, 

gröna stråk, gröna tak, parker och andra naturelement är ett genomgående tema i staden, till 

skillnad från den traditionella grå infrastrukturen, där stora områden består av asfalt och 

betong i form av vägar och byggnader. Grön infrastruktur är en av vägarna att gå mot 

hållbarhet (Feng et al. 2017).  

 

2.4.1 Fem gröna städer 

I hela världen pågår arbetet mot en mer hållbar framtid. Städer byggs om för att kunna stödja 

och främja ett levnadssätt som gör att vår planet mår bra. Det finns flera exempel på städer 

som använder sig av ekosystemtjänster för att förbättra miljön och människors levnadssätt och 

klimatpåverkan, som tack vare det ligger före i utvecklingen mot hållbarhet.  

 

Curitiba i Brasilien är en stad som länge hade problem med översvämningar. Lösningen på 

deras problem blev parker, urbana skogar och anlagda sjöar. Under 30 år har grönyta per 

invånare ökat från 1 kvm till 52 kvm i staden. Genom att andelen grönområden där vatten kan 

uppehålla sig utan att vara ett problem har ökats, utnyttjas vattenfördröjningsförmågan som 

grönområden tillför och staden har lyckats få kontroll över sina översvämningar (Gnatek, 

2011).  

 

Portland, Oregon har under många år använt sig av grön infrastruktur såsom gröna tak, gröna 

gator och träd, för att hantera dagvatten. Det går även att hitta urbana bäckar, skogar och 

våtmarker. En tredjedel av stadens avloppssystem är över 80 år gammalt och utan stadens 

satsningar på naturliga sätt att fördröja och ta upp dagvatten hade systemet inte längre kunnat 

fungera effektivt (The City of Portland, Oregon, 2018).                                                                                                                                                                                                                                          

 

Problem med ett snart föråldrat avloppssystem finns även i San Francisco, Kalifornien. Deras 

Sewer system improvement plan (SSIP) för att förbättra stadens avlopps förutsättningar, 

innehåller 8 lösningar framtagna på workshops med stadens invånare. Av de framtagna 

lösningarna är många gröna, såsom regnträdgårdar och green bulb outs, en förlängning på 

trottoaren med växtlighet på (se bilaga 13). Bulb outs saktar ner trafik och ökar säkerheten för 

fotgängare samtidigt som de gynnar miljön (City of Sacramento, 2015).         

 

Under tidigt 2000-tal lanserade Singapore en kampanj att bli världsledande inom grön 

infrastruktur och smart vattenhållning. Idag består två tredjedelar av staden av ytor som tar 

upp vatten varav mycket är gröna tak (Friess, 2017). Ytorna är kopplade till ett system som 

först renar vattnet ytterligare efter vegetationens naturliga processer och därefter leder det 
tillbaka till stadens vattenreservoarer. Stadens mål är att 90% av stadens yta ska vara täckt av 

områden som samlar in vatten (Post Carbon Institute, 2018). 

 

Stockholm vann European green capital award år 2010 och var den första staden att vinna 

priset (European Comission, 2018). Under 2018 sitter Länsstyrelsen med uppgiften att ta fram 

regionala handlingsplaner för landets alla län. Målet med planerna är att från och med hösten 
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2018 ska grön infrastruktur vara en naturlig del av samhällsplanering (Naturvårdsverket, 

2018). 

 

2.4.2 C/O City 

I Stockholm pågår projektet C/O City som är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med tre 

faser. Projektet handlar om hur ekosystemtjänster kan inkorporeras i urbana miljöer. Syftet 

med projektet är att lyfta fram värdet av naturens tjänster i staden, för allas vinning med en 

ökad hållbarhet, och samtidigt underlätta arbetet med ekosystemtjänster i stadsplanering. C/O 

City tror på nyttan av ekosystemtjänster i urbana miljöer. De fördelar som ekosystemtjänster 

bär med sig kan gynna oss människor mer än vad de redan gör, genom att man låter naturen 

göra jobbet när grönområden ökar och staden klimatanpassas (Stockholm stad, 2017). Under 

projektets gång anläggs rabatter och parker som även kan användas för social rekreation 

(Stockholm stad, 2016, 1:03). De ökar även de ekologiska spridningskorridorerna för bl.a. 

groddjur (Stockholm stad, 2016, 3:12).  

2.5 Beskrivning av GIS-programvaran ArcMap 10.5.1 

Den första GIS-programvaran skapades år 1963 av Roger Tomlinson som fick i uppdrag av 

den kanadensiska regeringen att kartlägga landets naturresurser. År 1969 grundades företaget 

ESRI (Environmental systems research institute) som utvecklade Tomlinsons metod och 

senare använde metoden för att analysera mark och hjälpa landägare att ta genomtänkta 

beslut. Efter framgången med GIS som ett analys- och problemlösningsverktyg började ESRI 

utveckla GIS-programvara för kommersiellt användande och släppte sitt första program år 

1981. ArcMap 10.5.1. är den senaste versionen av en mängd GIS-program skapade av 

företaget som tog GIS ut på marknaden (Esri, 2018). 

 

GIS ger användaren möjlighet att skapa digitala lager med information ovanpå kartor för att 

enklare kunna analysera och presentera data. I dessa lager med information kan många olika 

data laddas upp. GIS är ett väldigt flexibelt verktyg som har använts i många projekt. Det har 

använts till att kartlägga vulkaner världen över och i Anchorage, som tillhör delstaten Alaska, 

som hade problem med den växande hemlösheten. Genom att använda GIS kunde de 

kartlägga stadens hemlösa och öka stadens möjligheter att erbjuda socialtjänst och vård till de 

behövande (Esri, 2018). 
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3. Material och Metod 

I följande del beskrivs det material och den metod som har använts i detta examensarbete, 

samt en beskrivning av hur datainsamlingen och databearbetningen har gått till. Det finns 

även en beskrivning av valideringsområdet, där metoden testats och vilka ekosystemtjänster 

som har valts ut för kartläggningen. En övergripande beskrivning om hur arbetsprocessen har 

sett ut under utvecklingen av metoden, går även att hitta.  

3.1 Material 

Underlaget består framför allt av dokument, kartor och utredningar från WSP, Varbergs 

kommun, Lantmäteriet, länsstyrelsen samt vetenskapliga artiklar. Det finns även inhämtad 

information från forskningsgruppen C/O City, och annan information från webbsökningar 

som har genomförts. Genom en fältstudie har information om Svärdfisken och Delfinen, 

samlats in och litteraturstudier från Geografisk informationsbehandling: Teori, metoder och 

tillämpningar och Getting to know ArcGIS har genomförts under arbetets gång som ett 

hjälpmedel för GIS-programmet.  

3.2 Datainsamling 

Det genomfördes sökningar för detta projekt på Högskolan i Halmstads databaser och delvis i 

Google Scholar. För att få ett brett spektrum valdes databasen OneSeach (f.d Summon), från 

Högskolan i Halmstad. I sökningarna användes flera avgränsningar, först avgränsas resultaten 

till endast vetenskapliga artiklar (Academic journals). Ytterligare avgränsningar gjordes för 

att utesluta artiklar som inte var relevanta för ämnet. Artiklar med huvudämnen som: 

wetlands, marine ecology, forest ecology, landscape, China, animals, hydrology, economic 

development, agriculture, public health och decision making valdes bort. Artiklar som inte var 

skrivna mellan 2010–2018 togs bort. En språklig avgränsning genomfördes även till artiklar 

endast skrivna på engelska. Det första sökordet var ecosystem services med 376 022 träffar. 

Sedan gjordes fler sökningar med ytterligare sökord. De sökord som användes var; 

 

“Ecosystem services” in cities (62 187 träffar) 

Sustainable urban development “ecosystem services” (51,490 träffar) 

“Ecosystem services” benefits in a city (58 891 träffar) 

“Ecosystem services” in urban planning (57 819 träffar) 

Mapping “ecosystem services” in GIS (2 078 träffar) 

 

Totalt sparades 35 vetenskapliga artiklar för ytterligare granskning och utvärdering, och 20 av 

dessa artiklar har tagits med i examensarbetet. 

 

Förutom sökningar i de olika databaserna genomfördes webbsökningar via sökmotorn 

Google. Relevanta data, dokument, kartor och artiklar från hemsidor som regeringen, 

myndigheter, kommuner, organisationer och statistiska centralbyrån (SCB) hämtades. 

Sökorden som användes i Google var; stadsmiljö, ekosystemtjänster i urban miljö, 

markanvändning i Sverige, kartlägga ekosystemtjänster, fördelar med ekosystemtjänster i 

städer, urbanisering, värdering av ekosystemtjänster, befolkningsökningar i städer, 

identifiering av ekosystemtjänster, klimatanpassning i städer, gröna städer med 

ekosystemtjänster, green cities, why ecosystem services in urban environment, vilken skillnad 

blir det med ekosystemtjänster i stadsmiljön, urbanisering ekosystemtjänster, urbanisering 

miljöpåverkan.   
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Efter genomläsning av de olika webbsidornas namn hittades dokument och data som var 

relevanta för projektet. Vanligt förekommande domäner för sökresultat var SLU, regeringen, 

EPA, ESRI, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.  

3.3 Databearbetning 

Sökresultat och vetenskapliga artiklar gicks igenom främst med fokus på titlar och intressanta 

nyckelord som ett första urval. Därefter lästes artiklarnas sammanfattningar och en 

bedömning om artiklarnas relevans gjordes. Efter urvalet sparades allting ned för ytterligare 

genomläsning av de som ansågs vara relevanta. Efter genomläsningen togs ett antal källor, 

dokument samt artiklar helt bort från bearbetningen. De som blev kvar bedömdes kunna fylla 

en tydlig funktion i examensarbetet, enligt en prioriteringslista. Först i prioriteringslistan var 

dokument som var övertygande i relevans, sedan de som bedömdes som normal i relevans, 

och sist var de med lägst i relevans.  

3.4 Metod 

Förutom datainsamling och databearbetning gjordes även analyser, kartläggning och kartering 

av insamlade data. Detta genomfördes i GIS-programmet ArcMap 10.5.1. En förutsättning i 

arbetet var att ha ett valideringsområde att testa metoden i. Ett platsbesök genomfördes i de 

två utvalda områdena, Svärdfisken och Delfinen i Varberg. 

 

3.4.1 Platsbesök 

Fastigheterna Svärdfisken och Delfinen studerades som rapportens valideringsområde i syftet 

att bilda en verklighetsuppfattning om hur området ser ut innan ombyggnation. För en 

genomgång av planerna för Svärdfisken och Delfinen enligt detaljplanen konsulterade 

fastighetsägaren Mats Rydholm. En rundvandring i området för studering av nuvarande 

grönområden genomfördes. Under vandringen diskuterades även eventuella 

förbättringsmöjligheter för fastigheterna, mycket gällande gröna förbättringar som skulle 

kunna appliceras i de nybyggda områdena. 

 

3.4.2 Beskrivning av Svärdfisken och Delfinen 

Svärdfisken innefattar Svärdfisken 33, 34 och 35 och som är ett område i centrala Varberg 

med ett kollektivtrafiknära läge. Det gränsar till järnvägen och ligger längs Birger Svensson 

väg (se bilaga 6). Det är ett gammalt industriområde. Området innefattar totalt 20 000 kvm. 

Syftet med Svärdfisken är att skapa bostäder och kontor samt ge plats för centrumändamål 

som en restaurang, som kan ge förutsättningar för personliga möten mellan människor och 

kan skapa liv i stadsdelen. Svärdfisken är uppdelat i fas 1 och fas 2. Fas 1 är innan 

ombyggnationen av järnvägen och fas 2 (se bilaga 6) är slutresultatet av byggnationen av 

Svärdfisken (Rydholm1). Idag finns befintliga byggnader som tillhör Svärdfisken, såsom 

Svärdfisken 36 som tillhör Vagabond AB. Svärdfisken 33 planeras att vara en expandering av 

Vagabonds kontor (Wagner2). I kartläggningen och identifieringen av ekosystemtjänster i 

detta examensarbete är det översiktskartor på fas 2 som används då den representerar ett 

färdigställt område.  

 

Även Delfinen innefattar två etapper, 1 och 2, och är ett påbörjat byggprojekt som ligger i 

anknytning till området Svärdfisken (se bilaga 12). Ett nytt kontorshus på 3500 kvadratmeter 

                                                 
1
 Mats Rydholm, Fastighetsägare och Projektansvarig, Maleryds fastigheter. Möte 2018-01-03 

2
 Tina Wagner, Planarkitekt WSP Halmstad. Möte 2018-01-03  
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planeras i Delfinen 1. Delfinen 2 innefattar cirka 50 stycken bostadsrätter intill järnvägen och 

Birger Svenssons väg. Lägenheterna kommer förmedlas och säljas av företaget HSB (Stare3).  

 

Framtagen metod kommer valideras i Svärdfisken och Delfinen, som innefattar en 

kartläggning och identifiering av ekosystemtjänster. De är två projekt som båda drivs av 

Maleryds fastigheter som har en gemensam vision att omvandla ett industriområde till en ny 

stadsdel i Varberg (Rydholm4). 

 

3.4.3 Val av ekosystemtjänster  

Vid sökandet efter data fanns C/O Citys projekt (Stockholm stad, 2018) om ekosystemtjänster 

i urbana miljöer. Materialet var relevant och deras förarbete och resultat kändes seriöst nog att 

undersöka ytterligare inför detta examensarbete. I deras resultat har de tagit fram 19 

ekosystemtjänster (se bilaga 3) som är framträdande i stadsmiljö och det kändes som ett bra 

antal att börja studera för att sedan göra ett urval av ekosystemtjänsterna, inför en 

kartläggning i GIS. C/O Citys ekosystemtjänster matchade redan framtagen lista på 

ekosystemtjänster i stad väldigt bra och C/O Citys arbete om ekosystemtjänster ligger nära 

detta projekt både geografiskt och i tiden. Det är konkret och därför relativt lätt att ta in. De 

har många samarbetspartners som sträcker sig över stora delar av landet. Många kommuner är 

inblandade i arbetet samt flera forskningsinstitut som RISE och Nordregio. C/O Citys arbete 

involverar flera bostadsbolag och även organisationer som Världsnaturfonden (WWF). Med 

tanke på projektets omfattning och dess positiva resultat är det möjligt att C/O Citys arbete 

kan leda till att en ny standard utvecklas inom området och utvecklingen av fler verktyg för 

att underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden utvecklas. C/O city har redan skapat 

verktyget GYF AP, grönytefaktor, som är till för att underlätta arbetet med ekosystemtjänster 

i staden (C/O City, 2017). 

 
Tabell 1. Ekosystemtjänster i urban miljö att kartlägga i GIS som har valts ut från forskningsprojektet C/O Citys 

resultat (se bilaga 3) samt beskrivning. 

Ekosystemtjänst Beskrivning  

Biologisk mångfald Biologisk mångfald är ett samlingsnamn för variation mellan arter, 

inom arter och livsmiljöer. Det kan även vara en variation mellan 

olika naturtyper och landskap eller en genetisk skillnad inom eller 

mellan arter (SLU, 2008). Det förekommer främst i unika 

naturmiljöer som i lövskogar, ädellövträd i en park och vildvuxna 

trädgårdar. Det är även vanligt med biologisk mångfald i villa- och 

koloniodlingsområden (se även tabell 2).  

Habitat Habitat förutsätter att det finns livsmiljöer som kan stötta liv för 

olika djur-, svamp- och växtarter (Naturvårdsverket, 2018). Habitat 

är ett annat namn för livsmiljö, och representeras av olika miljöer 

från odlad mark, skogar, fjäll, våtmarker, vattendrag, sjöar, hav, 

stadsparker och grönområden till trädstråk i en stad (Svärd, 2016). 

Klimatanpassning Klimatanpassning handlar till stor del om att reglera luftfuktighet och 

temperatur, men även hur konstruktioner vid samhällsplanering 

konstrueras för att minska riskerna för bland annat översvämning. 

                                                 
3
 Ellika Stare, Arkitekt White Arkitektur AB. Möte 2018-03-21 

4
 Mats Rydholm,Fastighetsägare och Projektansvarig, Maleryds fastigheter. Möte 2018-03-02 
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Olika funktioner i samhället som exempelvis dagvattenhantering, 

kollektivtrafikens utbyggnad och förtätning av städer påverkar hur 

klimatanpassad en stad är (Boverket, 2017). Grönområden fyller en 

viktig funktion i samhället när det kommer till strategier för att 

klimatanpassa städer. Olika lösningar för att dämpa 

temperaturökning vid värmebölja, minska risken för värmeöar 

(Urban heat Island) och översvämningar, kan göra att städer bli mer 

klimatanpassade. Infiltrerande mark ökar både luftfuktigheten och 

förbättrar dagvattenhanteringen och vattenkvaliteten i en stad (United 

States Environmental Protection Agency, 2016).  

 

Bullerreglering Buller är oönskat oljud som påverkar människors hälsa negativt. Det 

försämrar både inlärning och ökar stress samtidigt som det påverkar 

djurs hälsa negativt (Block och Bokalders, 2014). Grönområden och 

grönstruktur har en förmåga att förbättra ljudmiljö och reducera 

buller. Naturljud som bildas i ett grönområde kan skapa en bättre 

livsmiljö och samtidigt minska risker för hjärt- och kärlsjukdomar, 

stress och öka inlärning (Keane, Stenkula et al. 2014). 

Luftkvalitet Grönområde och växtlighet kan tillsammans reglera luftkvaliteten 

genom att absorbera och reducera luftföroreningar och partiklar som 

damm, koldioxid, kvävedioxid och ozon. Olika variationer av 

skiktad vegetation som träd eller buskar hjälper till att rena luften 

från föroreningar. Trädens art och massa avgör dess förmåga att rena 

luft (Ekologigruppen, 2015). Enligt miljömålet “Frisk luft” ska 

“Luften vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas” (Säll, 2016). 

Pollinering Många odlade och vilda växter är beroende av pollinerande insekter. 

De skapar förutsättning för fruktträd, bär och jordbruksgrödor att 

utvecklas till mat. Enligt jordbruksverket är en tredjedel av världens 

konsumerade mat beroende av pollinering (Jordbruksverket, 2017). 

Pollinerande insekter hjälper även till att förbättra kvaliteten och 

mängden frukt från grödorna. Honungsbin står för 85 % av 

pollineringen, men även andra insekter som blomflugor och fjärilar 

pollinerar (Ekologigruppen, 2015).  

Matproduktion Matproduktion ger förutsättning för produktionen av grödor, kött, 

frukt och bär. Den största källan till matproduktion är 

jordbruksmark, men även privat mark som villaträdgårdar och 

kolonilotter i städer bidrar till matproduktion (Ekologigruppen, 

2015). att odla i städer är ett sätta att bidra till matproduktionen, 

genom att exempelvis ha svampodling i källaren eller i gamla 

industrilokaler. Det kan även vara takodling av frukt och grönsaker 

eller bikupor med honung. (Naturvårdsverket, 2017). 

Färskt vatten Färskt vatten är en ekosystemtjänst som är nödvändig för både djur- 

och växtliv. Tillgången av dricksvatten påverkas av flera faktorer 

som vattenflöde och lagring- och reningspotential i området (C/O 
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City, 2014). Aspekter som styr vattenflöde är geologiska processer 

som markens lutning och infiltrationsförmåga (Ekologigruppen, 

2015). Vegetation ökar makens genomsläpplighet och är därför 

viktig för att vatten ska infiltreras i marken och strömma vidare för 

lagring i grundvattnet som är många kommuners källa för 

dricksvatten (Block & Bokalders. 2014).  

Tjänsten kan även kopplas till miljömålet “Grundvatten av god 

kvalitet” (Naturvårdsverket, 2016). 

Sociala 

interaktioner 

Utemiljöer i naturen stimulerar och uppmuntrar till interaktioner 

mellan olika människor i grupp. När människor umgås, görs ett 

utbyte av tankar och idéer, vilket kan öka människors hälsa och 

välmående. Det kan skapa förståelse för andra människor i ett 

samhälle och minska risken för psykisk ohälsa (Boverket, 2017). 

Hälsa Utomhusmiljöer uppmuntrar människor till fysisk aktivitet som 

förbättrar människors mentala och fysiska hälsa. Motionsspår i 

naturen eller mer lugna aktiviteter bidrar till fysisk rörelse som att 

plocka bär eller svamp i en urban skog (Ekologigruppen, 2015). 

Kopplingar mellan människors hälsa och vistelse i naturen finns det 

många teorier om, som att de kan reducera stress och öka 

avkoppling. Grönområden och växtlighet hjälper till att minska 

partikelhalter i miljön, vilket även gynnar människors hälsa 

(Boverket, 2017).  

 

3.5.2 Arbetsprocess i ArcMap 10.5.1 

För att få ett brett spektrum av kunskap och lära känna GIS-programvaran, gjordes en 

insamling av fakta och sökningar efter hjälp via webbsidor och böcker som t.ex. Getting to 

know ArcGIS och ESRI’s for Desktop. Enklare övningar gjordes i GIS med kartmaterial från 

lantmäteriet. Ytterligare insamling av geografiska data genomfördes, för att få tillgång till 

illustrationsplaner och detaljplaner för Svärdfisken och Delfinen. Alla kartor för Svärdfisken 

hämtades via WSP i Halmstad (Wagner5). Kartmaterialet till Delfinen hämtades från Varbergs 

kommun, via mailkontakt med Stadsbyggnadskontoret (Olsson6). Vid inledande arbete i GIS-

programvaran var första steget att ladda upp information från detaljplanerna. De innehöll 

mycket information och undersöktes noggrant, innan irrelevanta data och oönskade detaljer 

eliminerades. Data som valdes bort var bland annat, data som innehöll tomtgränser vid 

bebyggelse, terränglinjer och beskrivande linjer för trafik i närområdet.  

 

När insamlingen av kartmaterialet för Svärdfisken och Delfinen var färdig och uppladdad i 

GIS, genomfördes bearbetningar för att förenkla visualisering och analys längre fram. 

Insamlade datafiler konverteras till shapefiler för mer fördelaktig manipulering i 

programvaran och tillgång till större utbud verktyg. Genom att färgsätta områden och 

byggnader utifrån deras marktyp och adressnummer förtydligades kartbilden ytterligare. 

Grönområden illustreras i grönt, hårdytor med en grå färg, och byggnaderna fick färger såsom 

ljusblå, marinblå, lila och ljusgrön. Under färgsättningen uppdaterades även kartbilden av 

Svärdfisken 35. Byggnadernas utformning hade förändrats sedan uppladdningen, så 

                                                 
5
 Tina Wagner, Planarkitekt WSP Halmstad, Hämtning av kartmaterial 2018-01-20. 

6
 Therese Olsson, GIS-Samordnare Varbergs kommun. Mailkontakt och hämtning av kartmaterial 2018-03-09  
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ritningarna uppdaterades för att kartbilden skulle överensstämma med den senaste versionen 

av ritningarna. Det finns fortfarande oklarheter, gällande parkeringshuset i norra Svärdfiskens 

utformning, pga. den kommunala parkeringsnormen och osäkerheter om hur många 

parkeringsplatser som behöver finnas i området. 

 

Nästa moment var att ta fram ett GIS-lager som skulle fungera som en bakgrund till 

Svärdfisken och Delfinen. Genom att använda sig av Lantmäteriets forsknings, utbildning och 

kulturverksamhet (FUK) och deras GET-tjänst (Geodata Extraction tool) kunde gratis 

geografiska data laddas ned. Genom en ytlig analys av de olika produkterna som fanns 

tillgängliga för nedladdning gjordes även ett urval baserat på produktnamn och beskrivning. 

Följande produkter hämtades ned från Lantmäteriets GET-tjänst:  

 

- Fastighetskartan Bebyggelse Vektor 

- Fastighetskartan Fastighetsindelning Vektor 

- Fastighetskartan Hydrografi Vektor 

- Fastighetskartan Kommunikation Vektor 

- Fastighetskartan Markdata Vektor 

- Fastighetskartan Övrigt Vektor 

- Ortofoto Raster RGB 0.25 m 

- Tätortskartan Raster 

- Vägkartan Vektor 

- Vägkartan Raster 

- Översiktskartan Raster 

- Översiktskartan Vektor 

 

Efter nedladdning av kartmaterial från GET-tjänsten, började arbetet att undersöka vilken typ 

av information de innehöll. För att ge en tydligare bild över områdets lokalisering och för att 

bäst illustrera områdets närliggande miljö valdes ett ortofoto som bakgrund till projektfilen i 

GIS. Fastighetskartan bebyggelse Vektor sparades för att kunna visa byggnaderna som finns i 

närområdet, annars ansågs resten att vara irrelevant för kartläggning.  

 

Innan kartläggningen påbörjades undersöktes vilka ekosystemtjänster som var lämpliga att 

kartlägga, baserad på den datainsamling som var gjord, av vetenskapliga och geografiska data. 

Genom att titta på specifika indikatorer som är kända att representera varje enskild 

ekosystemtjänst, påbörjades framtagningen av en mall för kartläggning för varje 

ekosystemtjänst. Många habitat är knutna till grönytor som parker eller gröna stråk. För de 

kulturella ekosystemtjänsterna valdes samlingsplatser/mötesplatser för människor och 

promenadstråk som indikator.  

 

Efter att indikatorerna undersökts och identifierats, utforskades olika sätt att kartlägga de olika 

ekosystemtjänsterna. Utifrån tre olika templates, skapas en polygon, polyline eller point i GIS 

som illustrerar var en ekosystemtjänst breder ut sig. Polygoner passar bäst för att kartlägga 

områden, en polyline är mer lämplig för stråk och smala områden. Points är verktyget som 

passar för kartläggning av mindre konstruktioner som insektshotell. Exempelvis kartlades träd 

med cirkulära polygoner och till gröna stråk och alléer användes en polyline.  

 

Initialt fokuseras valideringen av metoden på området Svärdfisken men har under arbetets 

gång utvecklas till att ekosystemtjänster även kartläggs i Delfinen. Processen ändrades även 

angående kartläggningens omfattning.  
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Kartläggningen och valideringen av metoden i GIS baserades på visuella data insamlad från 

fältstudie, detaljplaner, vetenskapliga fakta och muntliga källor från inblandade externa 

kontakter. Huvudfokus hamnade på kartläggningen av grönytor, eftersom de är indikatorer för 

många av de valda ekosystemtjänsterna. Varje enskild ekosystemtjänst illustrerades med en 

färg, för att enklare kunna särskilja ekosystemtjänsterna från varandra. Efter metodens 

validering och analysen av områdena Svärdfisken och Delfinen kartlades potentiella 

förbättringsmöjligheter med samma verktyg som ekosystemtjänsterna tidigare illustrerats 

med. 

 

En kvantitativ analys av en av de 10 utvalda ekosystemtjänsterna genomfördes. Den 

ekosystemtjänst som valdes för kvantifiering var den ekosystemtjänst som det fanns 

tillräckligt med data att tillgå. Genom att göra webbsökningar hittades användbara data, för att 

kunna genomföra en kvantitativ analys. En brittisk professor vid Lancaster University 

kontaktades för mer konkreta data angående en studie hon genomfört. I studien bestämdes ett 

värde för ett träds luftreningskapacitet. Informationen användes för att beräkna den totala 

luftreningskapaciten i Svärdfisken. För att beräkna den totala arean av luftreningskapaciteten 

separerades de delarna av trädens luftreningsarea som var lokaliserad utanför området, från de 

delarna som var innanför områdets gränser. Arean för luftreningskapaciteten inom området 

Svärdfisken dividerades sedan med Svärdfiskens totala area. Kvoten räknades om till en 

procentsats, som visar på hur stor del av området ekosystemtjänsten luftrening finns 

närvarande. För beräkning och mer information se kap 4.3.11. 

 

Avslutningsvis gjordes en visualisering av kartlagda data genom kartbilder producerade i GIS. 

För tydligare visualisering och informationsförmedling till läsaren valdes lämplig 

teckenförklaring, klassisk norrpil, och byggnader färgsattes med en gemensam färg. 

Producerat kartmaterial är en del av rapportens resultat, se kapitel 4. 
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4. Resultat 

4.1 Är de utvalda ekosystemtjänsterna lämpliga att kartläggas genom 
GIS? 

Enligt analys och arbetsprocess i GIS-programvaran ArcMap 10.5.1, finns det tjänster som är 

mer lämpliga att kartlägga i GIS än andra. Det finns osäkerheter kring vissa 

ekosystemtjänster, framför allt när det gäller biologisk mångfald, då det finns databrist och 

därför ingen möjlighet att kartlägga i Svärdfisken och Delfinen (se tabell 2). För att kunna 

kartlägga en ekosystemtjänst behöver indikatorer för ekosystemtjänsten identifieras. 

Indikatorer är naturelement som ekosystemtjänsten ofta är representerad av, alltså vad som 

ska sökas efter i ett område för att kartlägga den. I tabell 3 beskrivs de valda 

ekosystemtjänsterna och även huruvida de bedöms lämpliga att kartlägga i GIS utifrån 

framtagen metod, samt vilket tillvägagångssätt som anses lämpligast att använda, polygon, 

point eller polyline. En polyline består en eller flera linjer, ofta anslutna till varandra 

(ESRI,2018). Polylines används fördelaktigt för att illustrera ekosystemtjänster som existerar i 

linjeform. En polygon är en figur där start och stopp är på samma punkt (ESRI,2018) som 

funkar bra för illustrering av områden. En point en kartfunktion som representerar en sak eller 

plats som inte har en längd eller bestämd skala (ESRI, 2018). Tabell 3 visar även 

ekosystemtjänsternas effekter på samhället. 

 
Tabell 2. De 10 utvalda ekosystemtjänsterna och huruvida de är lämpliga att kartlägga i GIS. Tabellen tydliggör 

även hur ekosystemtjänster kan kartläggas, vad tjänsten bidrar med och dess indikatorer i urbana miljöer. 

Nr: Ekosystemtjänst 

(EST) 

Kan EST 

kartläggas? 

Hur kan den 

kartläggas? 
Vilka tjänster 

bidrar den till? 

Indikatorer i 

urbana miljöer 

 Stödjande 

ekosystemtjänster 

    

1 Biologisk mångfald  Ja*    

2 Habitat Ja Polygon 

Point 

Polyline 

Spridningskorridor, ökad 

biodiversitet 

Grönområden, träd, 

parker, grön 

infrastruktur, buskar, 
insektshotell 

 Reglerande 

ekosystemtjänster 

    

3 Klimatanpassning Ja Polyline, 
Polygon 

Minskad risk för 
översvämning, reglering 

av luftfuktighet och 

temperaturer  

Skiktad vegetation, 
markvegetation, 

nedsänkt växtbädd, 

permeabel mark, 

grön infrastruktur  

4 Bullerreglering Ja Polyline, 

Polygon 

Minskar buller och 

förbättrar ljudmiljön,  

Träd, grön 

infrastruktur, buskar 

5 Luftkvalitet Ja Polygon, 

Polyline 

Rening av luft från 

luftburna föroreningar 

Träd, grön 

infrastruktur, 
grönstruktur, buskar 

6 Pollinering Ja Point, 

Polygon 

Det ger förutsättning för 

befruktning och 

pollinering av olika 
grödor och frukter. 

Fruktträd, blomträd, 

odlingslådor 
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 Försörjande 

ekosystemtjänster 

    

7 Matproduktion Ja Polygon, Livsmedel  Fruktträd, blomträd, 

odlingslådor, 

biodling 

8 Färskt vatten Ja Polygon Rent vatten för 
dricksvatten 

Vattenskyddsområden, 
grundvattentillgång 

 Kulturella 

ekosystemtjänster 

    

9 Sociala interaktioner Ja Polygon Stimulerar människors 

sociala samspel med 

varandra, och delar 

tankar och idéer med 

varandra 

Parker, lekplatser, 

grönområden, 

odlingslådor, 

utomhusvistelse, hustak 

med möjlighet till 

naturmiljö 

10 Hälsa Ja Polygon, 
Polyline 

Ökade sociala 
interaktioner, 

stressreducering, 

avslappning och ökad 

fysisk och psykisk 
aktivitet  

Utegym, motion i 
naturområden, 

träd/buskar, 

vegetation, 

odlingslådor, 
blomträd/fruktträd, 

hustak med möjlighet 

till grönstruktur 

*Ekosystemtjänsten biologisk mångfalds omfattning gör att den inte kartlagts i detta projekt. Bedömningen har dock gjorts att 
den är möjlig att kartlägga. För att identifiera och lokalisera mängden indikatorer som representerar ekosystemtjänsten är 

naturvärdesinventeringar och artinventeringar nödvändiga. Se även kapitel 4.3.1. 

4.2 GIS-baserad metod för kartläggning av ekosystemtjänster 

I följande kapitel beskrivs en sammanställd kartläggningsmetod som är framtagen i ArcMap 

10.5.1 och en kartläggning av de utvalda ekosystemtjänsterna redovisas. För detaljerad 

information om nämnda källor för geodata se kapitlet 3.5.2.  

 

4.2.1 Tillvägagångssätt för att kartlägga ekosystemtjänster i GIS 

Steg 1: Insamling av geografiska data 

För att börja kartläggningen av ekosystemtjänster behövs geodata för det valda området. 

Ortofoto eller tätortskarta över området ger tydlig illustration av lokalisering och närområde 

(se figur 4). Kontrollera vid hämtning av geodata att datan är georefererad i samma 

koordinatsystem. Det är viktigt för att de vid inladdning i GIS ska bli placerade rätt i 

förhållande till varandra och till världskartan. Det koordinatsystemet som bäst lämpat för 

Sverige är det nationella systemet SWEREF99. Ortofoto och annan geodata finns tillgänglig 

via Lantmäteriets GET-tjänst. Andra källor som finns är ArcGIS Online eller Länsstyrelsens 

regionala kartprogram. 
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Figur 4. Ortofoto Raster RGB 0.25 m över Varberg (Lantmäteriets GET-tjänst). 

 

Steg 2: Lagring av data och uppladdning av detaljplan 

För att skapa ytterligare lager med data i GIS, behövs mer detaljerade filer för det området 

som ska kartläggas i (se figur 5). Lämpligaste kartmaterialet är exempelvis detaljplan, 

illustrationsplan eller situationsplan. GIS-programmet är kompatibelt med många filformat, 

dock rekommenderas shapefiler. Eftersom fler verktyg är tillgängliga för manipulering av 

data i shapefiler än om filerna är exempelvis CAD-filer. Information som detaljplan eller 

annat underlag för ombyggnation kan hämtas hos den aktuella kommunen som är delaktig i 

planeringsprocessen eller hos den konsultfirma som är med och påverkar detaljplansarbetet. 
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Figur 5. Detaljplansunderlag för Svärdfisken (WSP Halmstad) och Delfinen (Varbergs Kommun).De färgande 

byggnaderna är byggnader planerade att vara färdiga under Fas 1 och de vita är byggnader som tillkommer 

under Fas 2. Området innanför den röda linjen är området Svärdfisken, och innanför den blåa linjen är området 

Delfinen.   
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Figur 6. Ortofoto raster RGB 0.25 m överlagrad av detaljplanen för Svärdfisken och Delfinen. 

 

Lagring av data är en viktig del i arbetet med GIS, och är en förutsättning för spårning av data 

längre fram i processen när datamängden har ökat. Använd tydliga namn på datafiler som 

beskriver dess funktion och innehåll för att kunna särskilja snarlika filer.  

 

Steg 3: Bearbetning av geografiska data 

Bearbetning av filer kan vara byte av filformat som vid konvertering av en CAD-fil till 

shapefil. När filer är laddade i programvaran behövs en omstrukturering ofta genomföras av 

synliga data, för att tydligare kunna illustrera resultat. Genom kartografisk generalisering kan 

informationen bearbetas och ett urval av datafilerna och dess viktigaste karaktärer sparas, 

samtidigt kan oönskade detaljerna tas bort. Kartbilden kan förbättras med GIS-verktyg som 

construction tools, genom att färgsätta byggnader och mark, för att då skapa en tydligare 

kartbild.  
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Figur 7. Resultat från GIS som visar området efter bearbetning av geografiska data och uppdaterat datafilerna.  

 

Steg 4: Analys 

Efter insamling och bearbetning är nästa steg att analysera den geografiska datan i GIS-

programvaran. Metoder som används för analys är visuell analys och kvantitativ analys.  

 

Visuell analys 

För att analysera geografiska data fungerar den visuella analysen bäst på mindre områden. 

Vid färdig kartläggning av ekosystemtjänster inom området kan samtliga ekosystemtjänster 

observeras samtidigt i GIS. Bilden förmedlar inte tydligt vilken ekosystemtjänst som är 

lokaliserad var, pga av att många representeras av samma indikator, men visar ändå tydligt 

var det finns en avsaknad av ekosystemtjänster. Där bristen i ekosystemtjänsternas utbredning 

finns rekommenderas en förbättring, genom att införa lämpliga ekosystemtjänster. 
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Figur 8. Kartläggning av ekosystemtjänst i områdena Svärdfisken, innanför den röda linjen och Delfinen, 

innanför den blå linjen. Polygoner och points visar var ekosystemtjänsterna är lokaliserade. De lila 

byggnaderna förställer byggnader som ännu inte existerar men planeras att byggas i Fas 2, och de blå 

byggnaderna finns redan i området.  
 

Kvantitativ analys 

Kvantifiering av ekosystemtjänster är en metod för att beräkna deras värde i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, genom beräkningen av storleken på ekosystemtjänstens nytta 

(Malmö stad, 2014). Enheter som lämpliga att använda för att beskriva nytta är t.ex. mängden 

koldioxid absorberat per träd, eller mängden vatten infiltrerat i m3 jord. När 

ekosystemtjänstens fysiska storlek multipliceras med dess effekt visar produkten storleken på 

ekosystemtjänstens produktion.  

 

 
         (Ekvation. 1) 

Där: 

ESTNytta = Ekosystemtjänstens nytta beskrivet i mängd per enhet 

ESTStorlek = Ekosystemtjänstens fysiska storlek beskrivet i samma enhet som i ESTNytta 

ESTProduktion = Storleken på ekosystemtjänstens totala produktion 

 

Steg 5: Visualisering 

Kartografi, innebär visualisering av geografiska data med hjälp av kartor. I sista steget av 

kartläggningsmetoden blir resultatet färdiga kartor som ska förmedla projektets resultat. 

Genom ett urval av den geografiska data, som ska vara synliga. Kartans layout bestäms även, 

och är då viktigt att ha symbolik och symbolisering i åtanke. Genom rätt färg och utformning 
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för objekt och linjer, kan kartan bli tydligare och lättare att urskilja objekt från varandra. 

Symboler och mindre figurer finns att tillgå för data som illustreras av typen point.  

 

När kartbilden produceras är kan tillägg som legend och norrpil infogas för ökad förståelse. 

Det är viktigt för att kunna förmedla informationen och för att lyckas med en tydlig 

visualisering. En välgjord legend gör att läsaren förstår vad kartan vill förmedla. När kartan är 

färdigdesignad exporteras den till önskad lagringsplats.  

 

 
Figur 9. Illustrationsförslag för optimal visualisering av kartlagd ekosystemtjänst. 
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4.3 Validering av metoden i Svärdfisken och Delfinen 

I följande kapitel beskrivs en kartläggning av de 10 utvalda ekosystemtjänsterna som har 

kartlagts i GIS baserat på de indikatorer som återfinns i Svärdfisken och Delfinen. Analyserna 

baseras på en illustrationsplan (se bilaga 6), en situationsplan av Delfinen (se bilaga 4), 

digitala detaljplaner från WSP Halmstad och Varbergs kommun, samt en fältstudie. Varje 

ekosystemtjänst har kartlagts individuellt (se 4.3.1 till 4.3.10), med hjälp av olikt färgade 

markeringar som skall illustrera närvaron av tjänsten. 

 

4.3.1 Biologisk mångfald 

Kartlagt område 

Ekosystemtjänstens omfattning gör att den inte kartlagts i detta projekt. Bedömningen har 

dock gjorts att den är möjlig att kartlägga. Identifieringen och lokaliseringen av mängden 

indikatorer som representerar ekosystemtjänsten kräver naturvärdesinventeringar och 

artinventeringar inom kartläggningsområdet. Indikatorer som måste identifieras för 

kartläggning av ekosystemtjänsten är alla de element som direkt eller indirekt bidrar till en 

arts överlevnad och därmed ökar variationen av arter och inom arter. Ytterligare indikatorer är 

de som bidrar till variation inom och mellan ekosystem. Ekosystemtjänsten biologisk 

mångfald bedöms vara den mest resurs- och tidskrävande ekosystemtjänsten att kartlägga. 

 

4.3.2 Habitat 

Kartlagt område 

I kartläggningen av habitat har olika grönområden och objekt, identifierats och kartlagts. De 

indikatorer som har identifierats är skiktad vegetation såsom träd, blombuskar, buskar och 

fruktträd. Enligt Höök7 kommer det även att finnas klängväxter vid byggnaderna till Delfinen. 

Fruktträd finns både utanför Svärdfisken 34 och på innergården till Delfinen. Blombuskar och 

buskar kommer vara utplacerade på innergården till Delfinen och fler träd kommer finnas runt 

parkeringarna och vägarna. Detta tillhandahåller förutsättningar för att både djur- och 

växtarter kan finna livsmiljöer inom området. Markvegetation som har kartlagts och 

identifierats är främst gräsmark som ligger runt parkeringen, på innergårdarna och vid gång- 

och cykelbanan (Se figur 10). 

 

4.3.3 Klimatanpassning 

Kartlagt område 

Grönområden i Svärdfisken och Delfinen har kartlagts. Det är markvegetation som gräsmark 

som i stor utsträckning kan underlätta hanteringen av dagvatten genom infiltration i marken 

vid kraftigt regn. Utöver detta finns det skiktad vegetation med klimatreglerande funktioner 

såsom träd, och buskar av olika storlekar. Enligt Höök8, kommer det finnas klängväxter på 

byggnader som tillhör Delfinen 2. De kan både minska temperaturen och risken för “Urban 

heat Island” i området. I kapitel 2.2.2, finns en förklaring av begreppet Urban heat island. (se 

figur 11). 

 

4.3.4 Bullerreglering 

Kartlagt område 

I kartläggningen av bullerreglering i Svärdfisken och Delfinen, har flerskiktad vegetation som 

förhöjd vegetation och vegetationsridåer identifierats. Områdets skiktade vegetation innefattar 

träd, fruktträd, buskar och blombuskar, som hjälper till att dämpa bullernivån i området. 

                                                 
7
 Karin Höök, Landskapsarkitekt White Arkitekter AB. Möte 2018-03-21 

8
 Karin Höök, Landskapsarkitekt White Arkitekter AB. Möte 2018-03-21 
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Längs med trafikerad väg och järnväg finns rader av träd som även skulle kunna fungera som 

både vindskydd och reglering av buller(se figur 12). 
 

4.3.5 Luftkvalitet 

Kartlagt område 

Luftkvalitetens indikatorer som har kartlagts är skiktad vegetation, olika storlekar av träd och 

buskar som kan absorbera och reducera luftföroreningar i områdena. Ytterligare presenteras 

luftkvalitet av indikatorn markvegetation(se figur 13).  
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Figur 10. Kartlagt område i Svärdfisken och 

Delfinen. Indikatorer för ekosystemtjänsten 

habitat illustreras i grönt.  

Figur 11. Kartlagt område i Svärdfisken och 

Delfinen. Indikatorer för ekosystemtjänsten 

klimatanpassning illustreras i blått. 

 

Figur 12. Kartlagt område i Svärdfisken och Delfinen. 

Indikatorer för ekosystemtjänsten bullerreglering 

illustreras i rosa. 

 

Figur 13. Kartlagt område i Svärdfisken och Delfinen. 

Indikatorer för ekosystemtjänsten luftkvalitet 

illustreras i korall. 
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4.3.6 Pollinering 

Kartlagt område 

Kartläggningen av pollinering utgår från indikatorer som har potential att underlätta insekters 

pollinering av grödor och växter(se figur 14). Skiktad vegetation som olika sorters frukt- och 

blomträd har identifierats och kartlagts. Idag finns fruktträd planterade utanför Svärdfisken 34 

(Rydholm9), och planeras även att finnas på innergården till Delfinen (Höök10). 
 

4.3.7 Matproduktion 

Kartlagt område 

I kartläggningen av matproduktionen har indikatorer identifierats i Svärdfisken och Delfinen 

(se figur 15). Det finns däremot ingen odlingsmark eller områden som har potential till odling. 

De indikatorer som identifierats är olika sorters fruktträd. Idag finns ett antal fruktträd utanför 

Svärdfisken 34 (Rydholm9), och på innergården till Delfinen planeras (se bilaga 4) plantering 

av fler fruktträd (Höök10). 

 

4.3.8 Färskt vatten 

Kartlagt område 

Indikatorer har identifierats och kartlagts i Svärdfisken men inte i Delfinen (se figur 16), 

eftersom där saknas infiltrationsmark med förmågan att leda vatten vidare i jordlagren. Istället 

har området Delfinen, ett vattenuppsamlingssystem under jord som lagrar vatten för att sedan 

bevattna områdets växter (Höök10). Genom att identifiera indikatorer som har förmågan att 

infiltrera vatten har färskt vatten kunnat kartläggas. 

 

4.3.9 Sociala interaktioner 

Kartlagt område 

Kartläggningen av sociala interaktioner har identifierat utemiljöer/mötesplatser för sociala 

relationer(se figur 17). På innergården till Delfinen (se bilaga 4) och Svärdfisken 35, kommer 

det finnas utemiljö för människor att mötas och umgås. På Delfinens innergård kommer det 

finnas flera sittplatser, trädäck för vistelseyta och trampstenar som uppmuntrar till en lekfull 

miljö för utevistelse för både vuxna och barn. Utöver detta skall det även finnas flera frukt- 

och blomträd som fläderträd och mjuka modulerande höjder, för ökad rörlighet på 

innergården (Höök10) Fruktträd har kartlagts även utanför Svärdfisken 34, som kommer skapa 

förutsättningar för att ökad utomhusvistelse i området.  

                                                 
9
 Mats Rydholm, Fastighetsägare och Projektansvarig, Maleryds Fastigheter. Möte 2018-03-02 

10
 Karin Höök, Landskapsarkitekt White Arkitekter AB. Möte 2018-03-21 
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Figur 14. Kartlagt område i Svärdfisken och 

Delfinen. Indikatorer för ekosystemtjänsten 

pollinering illustreras i lila. 

Figur 15. Kartlagt område i Svärdfisken och 

Delfinen. Indikatorer för ekosystemtjänsten 

matproduktion illustreras i orange.  

 

Figur 16. Kartlagt område i Svärdfisken och 

Delfinen. Indikatorer för ekosystemtjänsten färskt 

vatten illustreras i gult.  

Figur 17. Kartlagt område i Svärdfisken och 

Delfinen. Indikatorer för ekosystemtjänsten sociala 

interaktioner illustreras i orange. 
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4.3.10 Hälsa 

Kartlagt område 

Ekosystemtjänsten hälsa har kartlagts i Svärdfisken och Delfinen, genom identifieringen av 

indikatorerna. Indikatorerna består av utomhusmiljö på innergården till Delfinen och 

Svärdfisken och även olika variationer av träd och buskar i området. Det finns fruktträd i 

området, som kan uppmuntra till utomhusvistelse (Höök11). Markvegetation är gräsmarken 

som finns i norra delen av Svärdfisken, vid parkeringen, och på innergårdarna till Svärdfisken 

och Delfinen. Se figur 18. 

 

 

Figur 18. Kartlagt område i Svärdfisken och Delfinen.  

Indikatorer för ekosystemtjänsten hälsa illustreras i grönt. 

 
  

                                                 
11

 Karin Höök, Landskapsarkitekt White Arkitekter AB. Möte 2018-03-21 
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4.3.11 Kvantitativ analys av luftkvalitet 

En kvantitativ analys av ekosystemtjänsten luftkvalitet har genomförts för att validera 

metoden. Ekvation 2, beräknar den yta av Svärdfisken som ekosystemtjänsten luftkvalitet 

finns närvarande på i form av den luftreningskapacitet som finns hos träden i området.  

 

Genom insamlade data om trädens lokalisering och träds kapacitet att rena luft genomfördes 

en illustration i form av polygoner med en bestämd radie runt varje träd, som representerade 

trädens luftreningskapacitet (se figur 19). 

 

 
        (Ekvation 2) 

Där: 

fEST(i) = Vald ekosystemtjänsts (i) närvaro i området 

AEST(i) = Area för vald ekosystemtjänst (i) inom området 

AL = Totala arean för området 

 

Data från Svärdfisken appliceras i ekvationen och resulterar i följande beräkning: 

 

2749,9 ÷20 192, 9 = 0,136   

 

Summan som blir av ekvationen är 0,136, vilket motsvarar en procentandel på 13,6 % 

luftrening i Svärdfisken från träden. Enligt en studie genomförd av professor Barbara Maher 

med flera (Maher et al. 2013) från Lancaster Environment Centre, har ett träd kapaciteten att 

rena luft med 52–65% i ett område, med en radie på 5 m (Maher12). På 13,6 % av 

Svärdfiskens area görs luften upp till 65 % renare med ekosystemtjänsten luftkvalitet. 

Potentialen för vald ekosystemtjänst kan beräknas med ekvation 3. 

 

 
        (Ekvation 3) 

Där 

PEST(i) = Ekosystemtjänstens (i) potential 

fEST(i) = Vald ekosystemtjänsts (i) närvaro i området 

kEST(i) = Ekosystemtjänstens (i) kapacitet i lämplig enhet  

 

Data från Svärdfisken appliceras i ekvationen och resulterar i följande beräkning: 

0,65 * 0,136 = 0,0884 

 

Potentialen för ekosystemtjänsten luftrening inom området resulterar i en luftrening på 8,84%. 
 

                                                 
12

  Barbara Maher, Professor Lancaster Environment Centre. Mailkontakt 2018-03-21 
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Figur 19. Illustration av kvantitativ analys av trädens luftreningskapacitet inom området Svärdfisken.  

4.4 Potentiella åtgärdsförslag för Svärdfisken och Delfinen  

I följande kapitel beskrivs förslag på potentiella åtgärder för områdena Svärdfisken och 

Delfinen för att öka närvaron av ekosystemtjänster i området. Genom att öka mängden 

vegetation och grönstruktur, kan viktiga och värdefulla ekosystemtjänster främjas och bevaras 

i den urbana miljön. Det kan bidra till en mer hållbar miljö för Svärdfisken och Delfinen. 

Utifrån visuella analyser och geografiska data såsom detaljplaner, situationsplan och 

illustrationsplaner har 13 förslag tagits fram. Åtgärderna kommer förstärka och öka 

ekosystemtjänster i Delfinen och Svärdfisken.  

 

Träd 

Förslaget om att öka andelen träd i området skulle förbättra närvaron av ekosystemtjänsterna 

luftkvalitet, bullerreglering, klimatanpassning, färskt vatten, hälsa och habitat. Det planeras 

idag att finnas träd intill parkeringen och på innergårdarna till Svärdfisken och Delfinen. Det 

behövs fler träd i området, särskilt längs gång- och cykelbanan längs Birger Svensson väg. 

Ytterligare fördelar med träd är sociala- hälso- och estetiska fördelar. 

 

Frukt- och blomträd 

Förslag om att ha fler blommande träd och fruktträd i området Svärdfisken, än vad som är 

planerat skulle förstärka ekosystemtjänster som sociala interaktioner, pollinering, hälsa och 

matproduktion. Det uppmuntrar även till ökad aktivitet utomhus för människor och samtidigt 

skapar de förutsättningar för pollinering.  
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Pollinerande insekter som honungsbin är det idag stor brist på. En pollinationskris råder då 

förutsättningarna för habitat och fortplantning minskar för pollinerande insekter 

(Jordbruksverket, 2017).  

 

Buskar 

Buskar är skiktad vegetation som förstärker tillgängligheten till växtlighet i hela området. En 

förbättringsmöjlighet för ekosystemtjänsterna klimatanpassning, luftkvalitet och buller. 

Blommande buskar och bärbuskar är att rekommendera för att även gynna tjänsterna 

pollinering och matproduktion. De tar till ytan inte stor plats, men fyller en viktig funktion ur 

ett miljövetenskapligt perspektiv. Vegetation och växtlighet sänker temperaturen, reglerar 

luftfuktigheten och minskar mängden luftföroreningar och partiklar i luften, vilket skulle 

innebära en minskad påverkan på miljön och människors hälsa.  

 

Permeabel mark 

En stor del av Svärdfiskens område består av en asfalterad parkering vilket kan orsaka 

svårigheter vid kraftigt regn och öka risk för översvämningar, eftersom hårdytor förhindrar 

möjligheterna för infiltration av vatten gör att avrinningsmängden ökar och 

dagvattenhanteringen försvåras (Olsson, 2013). Att byta ut asfalten helt eller delvis i området 

till permeabel mark (se bilaga 8), skulle förbättra dagvattenhanteringen och förstärka 

ekosystemtjänsterna klimatanpassning och färskt vatten.  

 

Vertikal vegetation 

Vertikal vegetation är ett samlingsnamn för klätterväxter på vertikal konstruktion (se bilaga 

9). Att inkorporera vertikal vegetation i området skulle både öka och förstärka flera 

ekosystemtjänster i området som klimatanpassning, habitat, biologisk mångfald, luftkvalitet 

bullerreglering och hälsa. Förslaget är att en växtvägg placeras vid järnvägen för 

bullerdämpning i området, reglering av luftfuktighet, och för att bli en livsmiljö för fler växt- 

och djurarter (Chiquet et al. 2012). Det minskar även miljöpåverkan i området, genom 

reducering av luftföroreningar och isolering av byggnader. En grön vägg kan minska både 

kyl- och uppvärmningskostnader för boende och minska risken för Urban Heat Island (Hop & 

Hiemstra, 2012).  

  

Det finns potential för vertikal vegetation i Svärdfisken på flera platser, vid de söderliggande 

husväggarna och även på hustaket där höjdskillnader skapar väggyta. 

 

Gröna tak 

Förslag om grön infrastruktur i form av gröna tak på byggnaderna till Svärdfisken 33. Grön 

infrastruktur såsom gröna tak har flera fördelar som är viktiga. De minskar miljöpåverkan och 

fyller en viktig funktion för klimatet i städer. Ett intensivt tak kan samla upp till 70 % av 

regnvattnet som faller, genom att växterna absorberar vattnet. När vatten faller från gröna tak, 

blir även infiltration i jordlagret mer effektiv och naturlig. Risken för både översvämning och 

för mycket avrinningsvatten minskar och vattenkvaliteten blir betydligt bättre. Gröna tak har 

även förmågan att isolera byggnader och sänka temperaturen i närområdet, som minskar både 

kyl- och uppvärmningskostnader för boende i ett område. Dessutom kan luftföroreningar som 

koldioxid minska, när byggnader isoleras av grön vegetation (Hop & Hiemstra, 2012).  

 

Biodling 

Genom att investera i biodling i stadsmiljö, kan närvaron av ekosystemtjänsterna pollinering, 

biologisk mångfald och matproduktion förstärkas. Honungsbin är den vanligaste pollinerande 
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insekten och är livsnödvändig för att vi människor ska kunna odla mat. Förslag om biodling 

för Svärdfisken kan vara möjlig på taket till Svärdfisken 33 med ett eller två samhällen.  

  

Insektshotell 

Insektshotell är en boplats för värdefulla insekter (se bilaga 7). Det främjar biologisk 

mångfald och skapar habitat till pollinerande insekter. Det kan öka ekosystemtjänsterna 

pollinering, habitat och biologisk mångfald i Svärdfisken och Delfinen. Placering av 

insektshotell är möjligt i träd eller på mark i Svärdfisken.  

 

Dagvattendamm 

Förslag om dagvattendamm vid parkeringen intill järnvägen. En dagvattendamm tar hand om 

dagvatten från regnoväder och minskar avrinningsvatten (se bilaga 10). Samtidigt stärks en 

biologisk mångfald och flera andra kulturella ekosystemtjänster. Dammen reducerar även 

växthusgaser såsom koldioxid (Moore & Hunt, 2012). För Svärdfisken skulle de innebära en 

ökning av flera ekosystemtjänster såsom klimatanpassning, habitat, biologisk mångfald, färskt 

vatten och hälsa. 

 

Regnträdgård 

En regnträdgård (se bilaga 5) är ett alternativ till en dagvattendamm som fördröjer, infiltrerar 

och renar dagvatten med naturliga processer, genom att växter absorberar vatten som hårdytor 

inte kan ta upp (Svenstrup, 2012). Det är ett kostnadseffektivt sätt att komplettera 

dagvattensystem som idag ofta är otillräckliga i städer. En regnträdgård minskar risken för 

översvämningar och avrinningsvatten (Basdeki et al. 2016). För Svärdfisken skulle en 

regnträdgård kunna förstärka flera ekosystemtjänster som exempelvis klimatanpassning, 

färskt vatten, habitat, biologisk mångfald, luftkvalitet och hälsa.  

 

Nedsänkt växtbädd 

En nedsänkt växtbädd består av en sandbaserad jord (se bilaga 11), där torktåliga växter och 

träd är planterade som skall fördröja dagvatten. Genom att minska avrinningsmängden i 

urbana miljöer vid gator, parkeringar och byggnader, minskar även risken för 

översvämningar. Vattnet samlas i planteringslådan och leds vidare genom bädden och 

markytan. Längst ner finns ett dräneringssystem som består av ett dräneringslager och en 

dräneringsledning. Växter som trivs i en nedsänkt växtbädd är gräsväxter, örter och starr som 

absorberar näringsämnen och tungmetaller (Boman, 2018).  

 

Odlingslådor 

Odlingslådor i Svärdfisken och Delfinen skulle främja stadsodling och flera 

ekosystemtjänster. Stadsodling minskar miljöpåverkan, förstärker den biologiska mångfalden 

i urbana miljöer och renar luften. Forskning visar även att stadsodling bidrar till en ökad 

livsmedelssäkerhet, näringsrikare mat och förbättrad hälsa för boende i städer (Orsini et al. 

2013). Odlingslådor har ett socialt värde, som både kan integrera olika grupper av individer i 

samhället och stimulera till sociala interaktioner. Det kan ge människor bättre levnadsvillkor, 

samtidigt som det stärker sociala relationer i en urban miljö. Dessutom kan stadsodling spela 

en viktig roll i naturpedagogik, vilket även kan göra att fler människor börjar vistas utomhus 

(ibid). 

 

På innergården till Svärdfisken finns möjligheten att ha flera odlingslådor för de boende i 

området och för främjandet av ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, sociala interaktioner, 

hälsa och luftkvalitet. 
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Lekplats 

I ett område som Svärdfisken och Delfinen, bör ekosystemtjänster som sociala interaktioner 

och hälsa förstärkas med fler mötesplatser för människor. Genom att göra plats för en 

parkmiljö, med en lekplats. Det kommer göra området mer attraktivt och uppmuntrar barn och 

vuxna till fysisk aktivitet. Det är samtidigt viktigt att miljön ser lekfull ut, för att locka fler 

människor till utomhusvistelse. Forskningen visar att människor som bor i närheten till parker 

som en lekplats utövar oftare fysiskt träning, än stadsbor som har långt avstånd till 

parkmiljöer. Dessutom har parkmiljöer koppling både till minskad fetma, och förbättrad 

folkhälsa (Ibes, 2016).   

 

 
Figur 19. Illustration av föreslagna förbättringsmöjligheter för att förstärka ekosystemtjänsters närvaro 

 i områdena Svärdfisken och Delfinen.  
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5. Diskussion 

5.1 Ekosystemtjänster som är lämpliga att kartlägga 

Analysen i denna rapport om vilka ekosystemtjänster som är lämpliga att kartlägga i GIS, 

visade att endast 9 av 10 utvalda ekosystemtjänster går att kartlägga. Den ekosystemtjänst 

som inte går att kartlägga är biologisk mångfald och det på grund av databrist från uteblivna 

artinventeringar och naturvärdesinventeringar. För att kartläggning skall vara möjlig är dessa 

inventeringar nödvändiga för att identifiera den större mängd indikatorer som representerar 

biologisk mångfald. Det finns andra studier där biologisk mångfald har kartlagts i GIS genom 

att identifiera och kartlägga områden överrepresenterade med biologisk mångfald, för att 

lättare kunna lokalisera viktiga naturvärdesområden som är lämpliga att bevara (Haydu, 

2012). De visar att kartläggningen av biologisk mångfald är möjlig, trots att resultat inte fanns 

till denna rapport. Skillnader i resultat beror med största sannolikhet på skillnader i metod. 

 

Ekosystemtjänster som är lämpliga att kartlägga är habitat, bullerreglering, luftkvalitet, 

pollinering, matproduktion, färskt vatten, sociala interaktioner och hälsa (se tabell 3). 

Indikatorer som representerar ekosystemtjänsterna har identifierats och kartlagts i 

valideringen av metoden. I analysen om tjänsternas lämplighet gjordes en bedömning utifrån 

tre templates, polyline, polygon och point. Om ekosystemtjänstens parametrar går att 

illustrera i GIS med minst en template betraktas den som lämplig för kartläggning. Det 

genomfördes en bedömning huruvida det gick att identifiera indikatorer i området som kunde 

representera tjänsten närvaro. Bedömningen syftar på att visa vilka ekosystemtjänster som går 

att kartlägga, utifrån metodens utformning, som har tagits fram i denna rapport.  

 

Bedömningen visar att flertalet ekosystemtjänster är lämpliga att kartlägga med hjälp av 

polygoner, där 9 av 9 ekosystemtjänster har representerats tillfredsställande med polygoner. 

Att kartlägga en indikator med hjälp av en polyline, är lämpligast för bullerreglering, 

luftkvalitet, hälsa, habitat och klimatanpassning då ett antal av deras indikatorers utformning 

bäst representeras av en linjär form, som för exempelvis vertikal vegetation eller grönstråk.   

5.2 Metodutveckling i GIS  

Metodutvecklingen som har gjorts i denna rapport, bygger på fem steg och beskrivs som ett 

tillvägagångssätt. Det är en metod som planeras fungera vid faktiska projekt inom 

samhällsbyggnation. Stegen är: insamling av geografiska data”, lagring av data och 

uppladdning av detaljplan, bearbetning av geografiska data, analys och visualisering. 

Metoden är baserad på allmän praxis samt projektets arbetsprocess i ArcMap 10.5.1 där 

metoden applicerades på ett faktiskt projekt. Metoden är utvecklad så att den är applicerbar 

även i andra områden som passar beskrivningen för metodutvecklingens avgränsningar. Det 

finns liknande projekt (se 5.3), som har arbetat med GIS och ekosystemtjänster. Det har 

uppmärksammats under arbetets gång att ekosystemtjänster fortfarande är ett väldigt nytt 

naturelement att använda i GIS och något som börjat växa fram de senaste åren, vilket är 

positivt.  

 

Nackdelen med kartläggningsmetoden som tagits fram är att den kräver grundläggande 

kunskaper om ekosystemtjänster och naturens processer. Framför allt när det kommer till 

reglerande och stödjande ekosystemtjänster, eftersom deras komplexitet är något högre än den 
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för de kulturella ekosystemtjänsterna som mer grundas på visuella upplevelser i naturen 

(Brown et al. 2012).  

 

Fördelen med att kartlägga ekosystemtjänster i GIS är att det kan underlätta beslutprocesser 

relaterade till samhällsutveckling och ge ökat stöd för politiker. Det kan underlätta vid 

övertygande av allmänheten om det ekologiska värdet med ekosystemtjänster (Nikodinoska et 

al. 2018). Eftersom människor lär sig och tar in mycket kunskap med hjälp av bilder (Aspers 

et al. 2004) är GIS ett bra verktyg att använda för att illustrera just ekosystemtjänsternas 

värde, och deras betydelse för att både öka kunskap och främja naturens processer.  

 

Metoden är viktig för att arbetet med ekosystemtjänster i samhällsutveckling skall öka, och 

fortsätta utvecklas. Det är ett verktyg som inte är färdigutvecklat, men har stor potential att bli 

ett framgångsrikt verktyg längre fram. Metoden bygger specifikt på enkelhet, att det ska vara 

lätt att kartlägga ekosystemtjänster så att fler uppmuntras planera för mer och grön 

infrastruktur i städer. Det saknas exempel där GIS används för att kartlägga 

ekosystemtjänster, och därför är denna metod särskilt viktig att bygga vidare på. Metoden är 

ett steg i rätt riktning för att minska antropogen miljöpåverkan i städer.  

 

Att använda kartläggningsmetoden för ekosystemtjänster i urban miljö blir viktigare och 

viktigare när urbanisering och förtätning i Sverige gör att ekosystemtjänster och grönområden 

ständigt minskar. Det behövs tydligare verktyg som kan nyttjas för att belysa värdet med 

ekosystemtjänster i städer. Politiker och beslutfattare inom samhällsbyggnad måste ta denna 

kritiska situation på allvar och bli mer handelskraftiga. Ett miljömässigt hållbart stadsliv 

måste prioriteras.  

5.3 Liknande projekt 

Andra liknande projekt finns i Sverige, där ekosystemtjänster har kartlagts i GIS. Framför allt 

har arbetet utförts inom den offentliga sektorn, i kommuner som Nacka kommun, Jönköping 

kommun, Kristianstads kommun, och Upplands Väsby kommun. Många av kommunerna har 

varit inblandade i forsknings- och utvecklingsprojektet C/O City. Det finns kommuner som 

Malmö Stad, som har kartlagt ekosystemtjänster med andra metoder än GIS, såsom TEED-

metoden (Kruuse et al. 2014). Kommunerna som använt GIS som kartläggningsmetod, har 

inte fokuserat på ett begränsat område i samma utsträckning som i denna rapport. Istället har 

större områden som hela kommuner eller stora delar av en kommun valts ut och kartlagts. I 

Kristianstads kommun genomfördes en kartläggning av ekosystemtjänster inom hela 

kommunen som innefattar identifiering, analys och visualisering i GIS (Blomberg et al. 2017). 

Liknande projekt har gjorts i Nacka kommun genom att visualisera och värdera 

ekosystemtjänster i den kommunala samhällsplaneringen, där fokus var på reglerande- och 

kulturella ekosystemtjänster. Genom projektet i Nacka, utvecklades en värderingsmetod som 

sedan validerades i ett utvalt pilotområde (Börje et al. 2015), vilket liknar upplägget i denna 

rapport.  

5.4 Validering av metoden 

Validering av metoden i Svärdfisken och Delfinen visar att kartläggning är möjlig med 

framtaget tillvägagångssätt. Genom att tillämpa den utvecklade fem-stegs-metoden i GIS, 

kunde nio ekosystemtjänster kartläggas. Framtaget material visualiseras i rapportens 

kartmaterial och synliggör områdets ekosystemtjänster. Arbetsprocessen för kartläggningen 

följer metoden från steg ett till fem, från insamling av geografiska data, till bearbetning av 
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data, analys och visualisering. Valideringens resultat bekräftar att metoden fungerar, och är 

möjlig att applicera på områden i urban miljö.  

 

5.4 1. Kvantitativa analysens utformning  

Syftet med den kvantitativa analysen var att validera metoden med en analys av faktiska 

numeriska data. Ekvationen som har tagits fram gör detta möjligt. Det är en enkel ekvation 

som kan användas för att mäta exempelvis ekosystemtjänsten luftreningskapacitets närvaro 

inom området Svärdfisken. Det är först i metodens fjärde steg data börjar analyseras. Data för 

hur stor area ett träd har kapacitet att rena luft inom är ett antagande från ett brittiskt 

forskningsprojekt.  

 

Forskningsprojektet hade data som påvisade träds kapacitet att minska förekomsten av 

partiklar i luft till 52–65% (Maher et al. 2013), inom en radie på 5 m (Maher13). Trädens art i 

forskningsprojektet stämmer inte överens med träden i Svärdfisken, men eftersom de 

planerade trädens art inte är bestämd var det nödvändigt att göra ett antagande för att fullfölja 

analysen. Detta innebär stor osäkerhet i resultatet av den kvantitativa analysen men 

antagandet var nödvändigt för att analysen skulle vara genomförbar.  

 

Anledningen till att analysen endast beräknar trädens luftreningskapacitet, och inte resterande 

vegetation med luftrenande kapacitet, är för att det saknas data att applicera i en analys. Det 

har inte varit möjligt att genomföra kvantitativ analys på fler ekosystemtjänster, eftersom det 

saknas data även där. Samtidigt bekräftar den kvantitativa analysen att metoden fungerar och 

att en kvantitativ analys är möjlig.   

5.5 Åtgärdsförslag 

13 stycken åtgärdsförslag har tagits fram, som har potential att öka förekomsten av 

ekosystemtjänster i Svärdfisken och Delfinen. Att förverkliga åtgärderna skulle innebära ett 

lyft för området ur ett hållbarhetsperspektiv, både ekologisk, socialt och ekonomiskt.  

 

Alla förslag är genomförbara att förverkliga och är nödvändiga för att klimat- och 

framtidsanpassa miljön i Svärdfisken och Delfinen. Det finns andra liknande projekt som 

redan har inkorporerat åtgärder som dessa i syftet att förstärka ekosystemtjänster där 

ambitionerna har varit att bygga hållbart. I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, blev de 

utsedda till “Bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt” av C40 Cities Leadership group 

(Stockholm stad, 2018) och har anlagt ett flertal regnträdgårdar, parker och 

spridningskorridorer i stadsdelen.  

 

Viktigaste förslaget att införa är permeabel mark för att göra något åt de stora hårdytorna av 

asfalt som finns i Svärdfisken. Det skulle innebära att vatten lättare kommer infiltreras i 

jordmånen. Hårdytor som asfalt tillåter inte detta och det ökar risken för översvämning vid 

kraftigt regn och många andra problem som kan uppstå på grund av dålig dagvattenhantering. 

Asfalt vid vägar är en av de största källorna till att grundvatten blir förorenat. När vattnet inte 

kan infiltreras ackumuleras föroreningar och sediment från vägen som försämrar kvaliteten på 
vattnet (Nemeth et al. 2010).  

 

Fler träd och buskväxter behövs i området än vad som projekterats för. Skiktad vegetation är 

multifunktionell och är även indikatorer för flera av de utvalda ekosystemtjänsterna. 

                                                 
13
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Samtidigt bidra till mer naturmiljö i området som saknas idag eftersom största delen av 

Svärdfisken och Delfinen består av grå infrastruktur.  

 

Andra förslag som är viktiga att förverkliga är nedsänkta växtbäddar, regnträdgård alternativt 

dagvattendamm. Det skulle förbättra dagvattenhanteringen i området. Riskerna för 

översvämning vid kraftigt regn minskar och luftföroreningar och partiklar i luften absorberas. 

Utseendemässigt ser en nedsänkt växtbädd ut som en vanlig blomsterrabatt, men har fler 

funktioner som gynnar miljön. En regnträdgård fungerar på samma sätt som en nedsänkt 

växtbädd. Vattnet samlas i en rabatt av blommor och växtligheter där det sedan infiltreras 

under längre tid. Fördelen med en regnträdgård eller nedsänkt växtbädd är att den är 

underhållsfri, jämfört med en traditionell trädgårdsrabatt som kräver mer arbete.    

 

Svärdfisken och Delfinen är i behov av vertikal vegetation för att minska buller och 

luftföroreningar och förbättra människors livsmiljö. Det finns även estetiska fördelar med 

vertikal vegetation, då de anses vara tilltalande. Idag finns det planer att ha vertikal vegetation 

i form av klängväxter intill byggnader till Delfinen, men det finns utrymme för mer vertikal 

vegetation. Ökad vertikal vegetation i området såsom växtväggar och klängväxter, skulle 

minska buller från järnvägen, rena luften, öka luftfuktigheten, och bidra med estetiska fördelar 

för de boende. 

 

Biodling och insektshotell gynnar inte oss människor direkt men indirekt påverkas vi genom 

deras vitala del i livsmedelsproduktion. Bin och insekter bidrar med pollinering av grödor och 

frön så att mat kan produceras samtidigt som en biologisk mångfald främjas. Det är en enkel 

lösning att anlägga insektshotell, som inte kostar mycket men som är betydelsefull för att 

naturens processer ska fungera. Ett insektshotell kräver inte mycket underhåll. Med biodling 

ställs krav från lagstiftningen på kontrollering och uppföljning, att ägare till en biodling har ett 

ansvar för spridningen av bisjukdomar (Länsstyrelsen, Västra Götalands län, 2018). 

 

Åtgärderna är viktiga för att skapa en levande stadsdel där ekosystemtjänster tillåts att ta plats, 

vilket kommer ha en positiv inverkan på livsmiljön i området. Idag är behovet av 

ekosystemtjänster i staden större än vad det varit förut, nu när städer blir mer tätbebyggda. 

Genom att införa in de 13 förbättringsförslagen i Svärdfisken och Delfinen, kommer luften bli 

renare, buller kommer minska, området kommer bli mer klimatanpassat och människors 

mentala och fysiska hälsa kommer bli bättre.  

5.6 Osäkerheter vid kartläggning av ekosystemtjänster  

Kartläggningen av ekosystemtjänster som gjordes i denna rapport kan förknippas med ett fåtal 

osäkerheter. Identifieringen av de lokaliserande indikatorerna baseras på en visuell analys 

efter att ha samlat in information från detaljplansunderlag och personlig kommunikation med 

involverade personer. En detaljerad kartläggning av Svärdfisken och Delfinen har därför inte 

varit möjlig eftersom Svärdfisken och Delfinen inte är färdigbyggt ännu och detaljplanen inte 

är fastställd. Det fanns också utmaningar med att kartlägga understödjande ekosystemtjänster 

som habitat eftersom de oftast har många indikatorer som gör att det blir otydligt att urskilja 
de olika indikatorerna från varandra. En ekosystemtjänst som har färre indikatorer blir lättare 

att kartlägga som, till exempel fruktträd, blomträd och odlingslådor som är indikatorer för 

matproduktion, sociala interaktioner och pollinering.  

 

Många av de utvalda ekosystemtjänsterna som har kartlagts, har varit svåra att överlappa i de 

olika GIS-lagren. Eftersom de har många gemensamma indikatorer som kunde identifieras, 

gjordes ingen analys om vart de fanns en överrepresentation av ekosystemtjänster. En analys 
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av den karaktären är annars viktig för att förbättra visualiseringen av de kartlagda 

ekosystemtjänsterna. Visualisering av ekosystemtjänster kan även ge stöd till politiker och 

beslutförfattare inom samhällsbyggnad för att kunna främja värdefulla områden som har en 

hög närvaro av ekosystemtjänster (Maes et al. 2012).  

5.7 Sveriges miljömål  

I Sverige finns det 16 stycken miljökvalitetsmål inom avfall, biologisk mångfald, klimat och 

farliga ämnen. De har en central del i Sveriges miljöarbete och är våra nationella riktmärken. 

Syftet med miljömålen är att samhället som lämnas över till framtida generationer är ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta (Sveriges miljömål, 2018).  

 

En ökad grönstruktur i Svärdfisken och Delfinen skulle öka naturens mångfald och processer 

samtidigt som flera av Sveriges miljömål kommer bli lättare att nå. Finns det olika variationer 

av vegetation kommer även fler arter att kunna fortplanta sig, och vatten och luft kommer 

renas, vilket kan kopplas ihop med miljömålet Ett rikt- växt- och djurliv och Grundvatten av 

god kvalitet (Sveriges miljömål, 2018). Grundvattnet är nödvändigt för oss alla, och för att 

dagvatten ska kunna cirkulera i kretsloppet behövs det infiltrationsmark i städerna. Förslaget 

om permeabel mark i området skulle göra att dagvatten lättare kan infiltreras i jordlagret och 

öka bildningen av grundvatten vilket är extra viktigt när vattenbrist råder i stora delar av 

landet.  

 

Om Svärdfisken och Delfinen anpassas med mer grönområden och grönstruktur, genom att 

anlägga mer vegetation som växtväggar, gröna tak och blombuskar kommer temperaturen och 

energiförbrukningen minska i området (Alexandri och Jones, 2008), vilket kan kopplas till 

miljömålet God bebyggd miljö. Anlägger man även blåstruktur i området såsom en 

dagvattendamm eller regnträdgård kommer luftfuktigheten att höjas. 

 

Ökad vegetation i urbana miljöer påverkar även miljömålet Friskt luft positivt. Vegetation i 

form av blad och löv absorberar både damm, partiklar och luftföroreningar som kommer från 

trafiken. Andra miljömål som kan påverkas positivt av ökade ekosystemtjänster är Giftfri 

miljö och Begränsad klimatpåverkan. Grön infrastruktur skulle även minska risken för 

värmeöar i området, vilket är viktigt om man ska kunna begränsa påverkan på klimatet.  

 

Vegetation i urbana miljöer minskar även växthusgaser såsom koldioxid (Nero et al. 2017), 

vilket visar på varför det är viktigt att främja och bevara ekosystemtjänster i städer. Idag 

uppnår Sverige inte några av dessa miljömålen, vilket är ett skäl nog att fortsätta arbetet med 

ekosystemtjänster i urbana miljöer.  

 

Prognosen för alla Sveriges miljömål är idag inte godtagbar, endast 2 av 16 miljömål kommer 

att uppfyllas till 2020 (Sveriges miljömål, 2018). Under 2017 beslutande regeringen om en ny 

klimatlag som trädde i kraft 1 januari 2018 som påskyndar aktivt miljöarbete (Regeringen, 

2017).  
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6. Slutsatser 

Sammanfattningsvis har ekosystemtjänster i urbana miljöer en positiv inverkan på vår miljö. 

Enligt den aktuella forskningen som finns idag, har det kommits fram till att 

ekosystemtjänster i städer behövs både främjas och bevaras för att naturens processer ska 

fungera och samtidigt kunna minska vår påverkan på klimatet. Politiker och beslutfattare 

inom samhällsbyggnad måste bli mer handelskraftiga och medvetna om ekosystemtjänsternas 

värde. Det är även viktig att börja sätta högre krav på allmänheten, om omställningen till ett 

mer klimatanpassat samhälle ska kunna ske. Genom att integrera ekosystemtjänster i olika 

byggnationer av nya- och gamla stadsdelar skulle fler städer kunna klimatanpassas, vilket är 

en förutsättning om samhället ska kunna ställa om sig mot hållbar utveckling.  

 

Den GIS-baserad metoden som har utvecklats är ett verktyg som kan användas för att öka 

stödet till beslutsfattare i samhällsutveckling men även för att övertyga allmänheten om det 

gemensamma naturvärdet. Det är nytt att arbeta i GIS för att kartlägga ekosystemtjänster, men 

det är ett steg i rätt riktning. Det är ett sätt att minska antropogena aktiviteters miljöpåverkan.  

 

Validering av metoden har gått att genomföra i Svärdfisken och Delfinen. Genom en 

kartläggning som visar att det finns indikatorer för flera av de utvalda ekosystemtjänsterna, 

förutom biologisk mångfald.  

 

Åtgärdsförslagen som har tagits fram är genomförbara och nödvändiga att integrera i 

Svärdfisken och Delfinen, för att klimatanpassa området för att bli en hållbar stadsdel. Det 

visar även att det finns åtgärder som anses vara mer nödvändiga, än andra. Viktigaste 

åtgärderna är permeabel mark, fler träd- och buskväxter, nedsänkta växtbäddar och 

regnträdgård. 
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7. Förslag på fortsatt arbete  

Utvecklingen av metoden bör fortsätta, eftersom det skulle förbättra och förstärka själva 

kartläggningen och utvärderingen av resultatet. Ytterligare förslag på fortsatt arbete är 

följande; 

 

- Genomföra en samhällsekonomisk analys, för att lättare kunna väga in 

ekosystemtjänsternas värde i samhällets beslut. 

- Inkorporera en naturvärdesinventering för att förstärka metodens faktabas. 

- Fullfölja den påbörjade kvantitativa analysen av ekosystemtjänsten luftkvalitet, samt 

fullfölja en komplett kvantitativ analys för alla ekosystemtjänster. 

- Utöka kartläggningen till fler än 10 ekosystemtjänster. 
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8. Tackord 

Detta examensarbete utgör den avslutande delen av kandidatprogrammet miljöprogrammet 

med inriktning miljöstrategiskt arbete på̊ Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har utförts 

på̊ uppdrag av WSP Halmstad, i samarbete med Maleryds fastigheter och White Arkitekter. 

Under studierna har vi träffat engagerade och inspirerande personer som gett hos nya 

lärdomar. Utbildningen till miljövetare har genomsyrat olika ämnesområden inom 

miljövetenskap såsom miljörätt, hållbar utveckling, ekotoxikologi, miljöövervakning och 

miljökemi. Valet av ämne för examensarbetet grundar sig i vårt i gemensamma intresse för 

hållbar samhällsutveckling och ekosystemtjänster, som är en grundförutsättning för 

människans överlevnad och välfärd. Under tiden för vårt examensarbete har hjälp och stöd 

fåtts från ett flertal håll och vi känner stor tacksamhet för detta. Vi vill rikta ett särskilt tack 

till: 

 

- Petra Sörman, Miljö- och hållbarhetskonsult på WSP Sverige AB, för allt stöd och all 

hjälp under hela projektets gång.    

- Tina Wagner, Planarkitekt på WSP AB, för du har tagit dig tid att ta fram kartfiler och 

material för planområdet Svärdfisken 33, 34 och 35.  

- Carolina Emanuelsson, GIS-Ingenjör på WSP AB, för du har tagit dig tid att besvara 

våra frågor om GIS.   

- Maria Carlsson, Projektledare/Planarkitekt på WSP AB, för allt stöd och hjälp under 

dessa månader.  

- Patrik Lindström, Project Manager på WSP AB, för hjälpen med GIS. 

- Våra handledare Marie Mattsson och Urban Persson på Högskolan i Halmstad, för all 

hjälp och rådgivning.   

- Mats Rydholm, Projektansvarig på Maleryds Fastigheter för allt stöd och för att du har 

tagit dig tid att besvara våra frågor om Svärdfisken och Delfinen.   

- Ellika Stare, Planarkitekt, och Karin Höök, Landskapsarkitekt, på White Arkitekter, 

för ni tog er tid att träffa oss och lät oss ta del av ert arbete i Delfinen och Svärdfisken 

33, 34 och 35.  

 

Vi vill även tacka er alla på WSP Halmstad som har förgyllt vår vardag med ert sällskap under 

välbehövliga fikapauser. Ni lät oss bli en del av gänget under tiden för vårt examensarbete och 

har gett oss kunskap och erfarenheter som vi kommer bära med oss in i framtiden.  

 

Tack!  

  
Sofia Ersman    Isabell Fritiofsson 

Halmstad, 15 Maj 2018. 
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10. Bilagor  

 

Bilaga 1: Urbaniseringen i världen  

Källa: Moström, J., 2013.  

 

 
2.2.1 Urbanisering i Sverige och i Världen  

  



59 

 

Bilaga 2: Urban Värmeö “Urban Heat island”   

Källa: EPA, 2018.  

 

 
Illustration hur effekten av “Urban Heat Island” kan se ut i ett stadsområde.  

3.2.2 Konsekvenser av urbanisering. 
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Bilaga 3: Ekosystemtjänster som finns i urban miljö 

Källa: Keane et al. 2014.  

 

 
Ekosystemtjänster som C/O City, anser är relevanta i en stadsmiljö.  

2.3.2 Ekosystemtjänster i urban miljö och val av ekosystemtjänster.  
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Bilaga 4: Kv Situationsplan över Kv Svärdfisken  

Källa: Karin Höök, & Ellika Stare, White Arkitektur Halmstad, 2018-03-21. 

 

 

 
Illustration av White arkitekter AB, hur innergården till Delfinen 1 och 2, planeras att se ut.  

4.3 Validering av de utvalda ekosystemtjänsterna i Svärdfisken och Delfinen  
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Bilaga 5: Illustration av en Regnträdgård 

Källa: Beckley Sanitary Board, 2014. 

 

 

 
Illustration hur en regnträdgård fungerar i praktiken.  

4.5 Potentiella förbättringsmöjligheter för appliceringsområdet, Svärdfisken och Delfinen.  
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Bilaga 6: Illustrationsplan av Kv. Svärdfisken  

Källa: Tina Wagner. WSP Sverige AB, 2018-01-03 

Illustrationsplan över Kv. Svärdfisken enligt detaljplanen.  

3.4.2. Beskrivning av Svärdfisken 33, 34, 35 och Delfinen.  
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Bilaga 7: Insektshotell  

Källa: Biltema, 2018. 

 

 
 
Exempel på hur ett insektshotell kan se ut. 

4.3. Validering av de utvalda ekosystemtjänsterna i Svärdfisken och Delfinen.  
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Bilaga 8: Permeabel mark 

Källa: Uppsala Vatten, 2014.  

 

 
Illustration som visar hur en permeabel mark skulle kunna se ut i en stadsmiljö. 

4.3. Validering av de utvalda ekosystemtjänsterna i Svärdfisken och Delfinen.  

  



66 

 

Bilaga 9: Vertikal vegetation 

Källa: Veg Tech AB, 2018.  

 

 
Exempel hur man skulle kunna inkorporera vertikal vegetation längs med en byggnad i bostadsområde. 

4.3. Validering av de utvalda ekosystemtjänsterna i Svärdfisken och Delfinen.  
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Bilaga 10: Dagvattendamm 

Källa: NSVA, 2018. 

 

 
Illustration hur en dagvattendamm skulle kunna se ut i en stadsmiljö. 

4.3. Validering av de utvalda ekosystemtjänsterna i Svärdfisken och Delfinen.  
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Bilaga 11: Teknisk illustration av en nedsänkt växtbädd 

Källa: Boman, 2018.  

 
Teknisk förklaring hur en nedsänkt växtbädd fungerar.  

4.3. Validering av de utvalda ekosystemtjänsterna i Svärdfisken och Delfinen.  
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Bilaga 12: Karta över Delfinen 1 och 2  

Källa: Varberg kommun, Stadsbyggnadskontoret (Byggnadsnämnden14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karta över 

Delfinen som 

illustrerar vart området ligger i Varberg, och vad som är etapp 1 och etapp 2.  

3.4.2 Beskrivning av Svärdfisken 33,34,35 och Delfinen.  

  

                                                 
14

 Byggnadsnämnden via Stadsbyggnadskontoret i Varbergs kommun. Mailkonversation 

2018-04-30.  
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Bilaga 13: Green Bulb out 

Källa: City of Sacramento. 2015. 

 
Exempel på hur en “Green Bulb out” kan se ut.  

2.4.1 Fem gröna städer. 
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