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Abstract 
The establishment of green areas in urban environment for ecological sustainability is 
a strategy recognized in academics as well as in politics and governance. 

This thesis investigates how and to what extent various measures and interventions of 
increased urban green areas and their ecological benefits may contribute to ecological 
sustainability and improve urban life quality. In addition to a literature review of topic 
this thesis also contains an applied study of the new construction project “Södra 
Nyhamnen” in Malmö. 

The study shows that measures and interventions to increase urban green areas can 
contribute to locally enhanced biodiversity, possible better air quality, infiltration of 
storm water and retainment of storm water contaminations in soil instead of polluting 
of receiving waters. Shading, less heat radiation and wind protection, will also 
regulate the local climate. 

The study further shows that measures for urban green areas contributes to 
improvement of local urban environment, although it should primarily be described as 
environmental health improvement and only secondly as ecologically sustainable, as 
the measures consist of reducing or remediating measures with environmental health 
focus. 

 

Sammanfattning 
Att använda grönytor och grönstruktur i stadsmiljö för ökad ekologisk hållbarhet är en 
strategi som förespråkas från många olika håll såväl inom forskning som politik och 
förvaltning.  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda hur och till vilken 
utsträckning olika åtgärder och insatser för ökad grönstruktur och ekosystemtjänster 
kan förbättra den urbana livsmiljön och bidra till ekologisk hållbarhet. Detta görs 
genom dels en litteraturstudie och dels en tillämpad studie av ett nybyggnadsprojekt i 
Malmö - Södra Nyhamnen.  

Undersökningen påvisar att åtgärder för ökad grönstruktur och ekosystemtjänster kan 
bidra till en lokalt ökad biologisk mångfald, möjlig förbättrad luftkvalitet, infiltration 
av regnvatten, att föroreningar i dagvatten binds upp i mark istället för att ledas till 
vattenrecipienter. Lokalklimatet påverkas även genom ökad skuggning, reducerad 
värmeutstrålning och vindskydd.  

Undersökningen visar vidare att även om insatser för urban grönstruktur bidrar till en 
förbättring av den lokala urbana miljön bör de i första hand beskrivas som 
miljöhälsoförbättrande och i andra hand som ekologiskt hållbara, då åtgärderna utgörs 
av begränsningsåtgärder eller anpassande åtgärder med miljöhälsofokus.   
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1. Inledning och frågeställning  
Att använda grönytor och grönstruktur i stadsmiljö för ökad ekologisk hållbarhet är en 
strategi som förespråkas från många olika håll såväl inom forskning som politik och 
förvaltning. Exempel går att finna i publikationer från SLU (Delshammar och Fors 
2010), Malmö högskola (Gyllin och Kruuse af Verchou 2008), Boverket (Åkerlund 
och Eriksson 2007, Boverket 2010), kommuner (Malmö stad m.fl. 2009) samt i olika 
typer av artiklar (Bolund och Hunhammar 1999, Sandström 2002). Trots detta kan 
strategin knappast betraktas som etablerad eller vedertagen, en majoritet av svenska 
kommuner har ännu inte någon plan eller program för stadens grönstruktur 
(Sandström 2001). Även om intresset för grönstruktur ökar är konkurrensen om 
politisk uppmärksamhet och ekonomiska resurser stor. Det är just därför viktigt att 
utreda vilka möjligheter och begränsningar som finns för urban grönstruktur som 
verktyg för en ekologiskt hållbar stad.  

I den här uppsatsen kommer jag att beskriva grönytornas och grönstrukturens plats i 
staden utifrån olika synvinklar, från övergripande teorier och strategier om en tätare 
och grönare stad till praktiska exempel på lämpliga åtgärder. Jag kommer att beskriva 
de olika ekosystemtjänster och andra fördelar som gröna miljöer i staden kan bidra 
till, samt sätta dessa i ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Inom uppsatsens ramar 
finns en tillämpningsstudie – nybyggnadsprojektet Södra Nyhamnen i Malmö. Inom 
detta kommer teorierna om grönstruktur i stadsmiljö konkretiseras, genom att med ett 
specifikt exempel visa på vilka åtgärder som är lämpliga – och vad resultatet av dessa 
kan bli. Kort sagt: den gröna staden från koncept till praktik. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att utreda hur och till vilken utsträckning olika 
åtgärder och insatser för ökad grönstruktur och ekosystemtjänster kan förbättra den 
urbana livsmiljön och bidra till ekologisk hållbarhet. Detta genom dels en 
litteraturstudie och dels en tillämpad studie av ett nybyggnadsprojekt i Malmö - Södra 
Nyhamnen.  

Detta syfte hoppas jag kunna uppnå genom att besvara följande frågeställningar: 

• Vad har staden för förutsättningar för att vara ekologiskt hållbar? 
• Hur kan grönstruktur påverka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i 

stadsmiljö generellt och i Södra Nyhamnen specifikt? 
• Hur bör olika insatser genomföras i Södra Nyhamnen för att skapa 

ekosystemtjänster och biologisk mångfald? Vad finns det för begränsningar? 
• Hur kan insatser för ökad grönstruktur värderas och bedömas utifrån olika 

perspektiv? 
• Samt slutligen - vad har den urbana grönstrukturen för reell inverkan i relation 

till hållbarhetsbegreppet?  

1.1 Uppsatsens ansats och metod 
Uppsatsen har en tvärvetenskaplig grund i det avseendet att problemområdet ligger i 
gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. I behandlat material finns 
information och data från olika ämnesområden såsom biologi, ekologi, 
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samhällsplanering, fysisk planering, teknik och politik. Det är också här vi hittar 
miljövetenskapen. Följande citat har hämtats ur nationalencyklopedins beskrivning av 
miljövetenskap: 

Medan förståelsen av miljöproblemen kräver en bas av naturvetenskaplig och 
medicinsk kunskap kräver problemens praktiska lösning också kunskaper inom t.ex. 
teknik, stadsplanering och samhällsvetenskap (Nationalencyklopedin 2012). 

Ansatsen för uppsatsen är kvalitativ på så vis att jag ser min tolkning av data som 
beroende av min förförståelse och mina tolkningsramar (Gemzöe 2004). I mitt fall så 
sker min tolkning utifrån att jag tidigare har studerat miljövetenskap på två olika 
högskolor med olika profiler, utöver detta har jag också läst naturgeografi samt har 
erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation. Silverman (Silverman 2010) 
menar att tolkningen måste erkännas som en essentiell del av framställning av 
vetenskap även när det kommer till mer kvantitativa data. Att forskare och data är 
förenade har ursprungligen formulerats inom hermeneutiken. Ett hermeneutiskt 
synsätt kan ses som motsatt det positivistiska och innebär ett erkännande av att 
forskningen oundvikligen påverkas av forskarens erfarenheter och tankestrukturer.   

Undersökningsmetoderna utgörs av litteraturstudier och informantundersökningar, 
vilka båda är metoder hämtade från det samhällsvetenskapliga fältet. Istället för att 
följa en på förhand utstakad väg har jag valt att närma mig mitt problemområde med 
hjälp av flera metoder i en cirkulär process som brukar kallas den ”hermeneutiska 
spiralen” (Patel och Davidsson 1994). Detta innebär att jag inte uteslutit några 
särskilda källor eller material som skulle kunna öka min förståelse för området. 
Därför kan också begreppet triangulering beskriva uppsatsens metod. Triangulering 
innebär att ett forskningsproblem angrips från olika perspektiv, med avsikten att de 
olika perspektiven ger en mer sammansatt bild av problemområdet. Det kan 
exempelvis innebära att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder, att 
använda sig av olika teoretiska perspektiv eller olika former av data (Sohlberg och 
Sohlberg 2009). 

Då forskningsproblemet är av både normativ och deskriptiv karaktär har också 
undersökningen en normativ och en deskriptiv del.  

Den deskriptiva, eller beskrivande delen utgörs av svaret på frågeställningens hur, 
medan den normativa delen utgörs av frågeställningens för. 

En normativ studie har som målsättning att komma fram till hållbara principer för 
mänskligt agerande genom att skapa underlag för ett ställningstagande till det som 
undersöks (Esaiasson m.fl. 2003 p. 42). 

På så sätt motiveras den deskriptiva delen med en specifik målsättning, att komma 
fram till ett förslag till det bästa handlandet utifrån konceptet om ekologisk hållbarhet. 
Detta ligger väl i linje med beskrivningen av vad miljövetenskap är. Följande citat är 
även det hämtat från nationalencyklopedins beskrivning av miljövetenskap: 

Miljövetenskap, sammanfattande benämning på den vetenskapliga basen för 
beskrivning och förklaring av miljöproblemen samt för förslag till åtgärder för att 
undvika eller eliminera dem (Nationalencyklopedin 2012). 

Här kan vi alltså utläsa att miljövetenskapen till sin natur är både deskriptiv, 
förklarande och normativ. 
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Uppsatsens bakgrund och problemområde har undersökts framförallt genom 
litteraturstudier men med en spridning gällande källmaterialets karaktär. För att få nya 
infallsvinklar och perspektiv till litteraturstudien har även personliga kontakter varit 
värdefulla. De kontakter jag haft med olika yrkesutövare inom fältet har varit till hjälp 
genom både de frågor och de svar som formulerats i mötet. Genom informanterna har 
jag även fått tips och vägledning att finna textbaserade källor.  

I uppsatsen kärna, i kapitel 3, Urbana ekosystem och ekosystemtjänster, undersöks ett 
antal biologiska funktioners roll i det urbana samhället. Detta innebär att framförallt 
kvantitativa data har använts. 

Även i tillämpningsexemplet har personliga kontakter och intervjuer varit ett 
värdefullt tillägg till tidigare och vidare litteraturstudier. Kartläggningen av 
närliggande biotoper har skett med hjälp av en tidigare inventering från 
naturvårdsprogram för Malmö (Malmö stad 2010a, b) samt genom kontakt med 
sakkunniga inom området.  

1.2 Avgränsningar 
Undersökningen är begränsad både i fråga om vilka miljöproblem som berörts och 
vilka potentiella lösningar som presenteras. Undersökningen kommer endast fokusera 
på de ”gröna delarna” inom ekologisk hållbarhet det vill säga biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster kopplade till grönytor, och dess påverkan på den lokala miljön. 
Många viktiga miljöfrågor som berör stadsmiljö exempelvis transporter, avfall och 
energi har därför utelämnas. Miljöproblemen är lokala i det avseende att effekterna 
har en lokal påverkan. En viktig avgränsning är att kulturella och rekreativa 
ekosystemtjänster från grönytor inte kommer att ges något större utrymme, trots att 
dessa ekosystemtjänster är otroligt viktiga. Detta motiveras med dels att huvudfokus 
ligger vid den ekologiska hållbarheten, där jag intar ett mer tekniskt och biologiskt 
perspektiv, dels att de estetiska, kulturella och rekreativa fördelarna med grönyta kan 
anses vedertagna. I undersökningen kommer fokus att ligga på bostadsnära 
grönstruktur, parker och rekreationsområden kommer inte behandlas. 
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2 En grön stadsmiljö som strategi för 
ökad ekologisk hållbarhet 

Att det finns gröna miljöer i städerna har visats vara viktigt för oss människor, inte 
minst för vårt välbefinnande och livskvalité (Bolund och Hunhammar 1999, ISU m.fl. 
u.å). Att vistas i naturmiljöer har visats reducera stress, sänka blodtrycket och öka 
koncentrationsförmåga och hälsa (Bolund och Hunhammar 1999, Skärbäck m.fl. 
2009). De gröna miljöernas fördelar handlar dock inte bara om att de är avslappnande 
och vackra att vistas i, utan medför även rent tekniska förbättringar av livsrummet i 
staden på flera olika områden. Ekosystem i stadsmiljö sägs kunna minska lokala 
miljöproblem genom att bidra till bättre luftkvalitet, bullerdämpning, vattendränering 
och makro-klimatreglering (Bolund och Hunhammar 1999). Att värna om stadens 
ekosystem samt integrera och förstärka ekosystemtjänster är något som förordas från 
många olika håll (Emanuelsson m.fl. 1996, Bolund och Hunhammar 1999, Nordmalm 
m.fl. 1999, Sandström 2002, Gyllin och Kruuse af Verchou 2008, Malmö stad m.fl. 
2009, Boverket 2010, Delshammar och Fors 2010, ISU m.fl. u.å). Den tes som drivs 
är att bland annat att stadens utformning, i form av nyskapande och omskapande av 
urbana ekosystem kan användas för att bemöta lokala miljöproblem samt för att bidra 
till ökad ekologisk hållbarhet. 

2.1 Den täta staden  
En stad är en plats byggd av människor och för människor. Det antropocentriska, 
människoorienterade perspektivet finns inbyggt i själva konceptet; i staden bor 
människor. Sveriges tätorter upptar strax över 1 % av Sveriges yta, räknar man in 
vägar och infrastruktur hamnar den bebyggda ytan på cirka 3 %. På denna 1 % av 
markarealen bor hela 85 % av Sveriges befolkning (Bernes 2011). Detta är förvisso 
inte så stora ytor men för att städerna ska fungera är de beroende av stora ytor utanför 
staden både för sin försörjning av energi, råvaror och föda samt för omhändertagande 
av stadens avfall och föroreningar (Bolund och Hunhammar 1999). En stad som 
exempelvis Malmö behöver för sin försörjning en yta som är 200-344 gånger större än 
stadens fysiska yta (Borgström 2007b). De miljöproblem som städer och dess 
invånare ger upphov är således både lokala, regionala och globala, gränsen är ofta 
flytande både gällande upphov och effekter. Som exempel på lokala miljöproblem kan 
nämnas föroreningar av luft, mark och vatten, buller och utsläpp av växthusgaser 
(vilket har både lokala och globala effekter).  

Med tanke på städernas koncentration av människor, resursförbrukning och 
miljöpåverkan finns det god anledning att fundera över hur dessa kan vara, eller bli 
hållbara.  

I strävan efter att göra städer mer ekologiskt hållbara har det historiskt sett funnits ett 
flertal olika strategier. Miljöproblem i stadsmiljö formulerades först under 1800-talet 
då trångboddhet, dålig luft och dåliga sanitära förhållanden var stora problem. Dessa 
problem har tacklats, och i viss mån också gett upphov till nya. Ett exempel på detta 
är de första avloppsnäten som byggdes kring förra sekelskiftet, hygienen i städerna 
förbättrades men istället släpptes de orenade avloppsvattnet ut i närliggande 
vattendrag (Sandström 2001). På samma sätt kom funktionalismens 
stadsbyggnadsideal med en vision om mer hälsosamma bostäder - men byggde 
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samtidigt in oss i ett bilberoende vilket i förlängningen lett till många andra 
miljöproblem. Sedan 1990 – talet har problemformuleringen förändrats. Vi talar nu 
inte bara om miljöproblemen som problem med direkta effekter på människors hälsa 
och välbefinnande utan också som problem med direkta konsekvenser för 
naturmiljön. Störningar i naturen kan i nästa skede ge upphov till indirekta 
konsekvenser för människans livsmiljö. Bilismen och klimatfrågan har kommit i 
fokus och en dominerande strategi är att använda stadens täthet för att minska den 
enskilda invånarens miljöpåverkan (Elander och Åquist 2001), en strategi som kan 
kallas den täta staden. Ett resultat av tidigare decenniers stadsbyggnadsideal som vi 
idag delvis lever i är vad som kan kallas den funktionsuppdelade staden (urban 
sprawl), med arbetsplatser, bostäder och affärsliv i separerade områden. Motsatsen till 
detta ideal vilket idag vinner mark är den täta eller stadsmässiga staden (new 
urbanism). Istället för funktionsuppdelning eftersträvas integration och 
variationsrikedom av stadens funktioner och miljöer (Johansson och Khakee 2000).  

Även om staden har en stor miljömässig påverkan, anses en tät stad ändå ha en mindre 
miljöpåverkan än en gles och mer ytkrävande stad (Millennium Ecosystem 
Assessment Board 2005a). Argumenten för att öka stadens densitet handlar 
exempelvis om att minska resursförbrukning, både i det avseendet att ta mindre mark i 
anspråk, samt i det avseendet att en tät stad är mer resurssnål, framförallt då 
transportbehovet minskar (Malmö stad 2011c).  

Strategin om den täta staden är dock långt ifrån allenarådande, Sveriges Arkitekter 
menar att utvecklingen går åt rakt motsatta hållet och att utglesning och 
misshushållande med mark fortfarande sker (Ullstad 2008). I förtätningsivern följer 
också en farhåga om minskat utrymme för grönstruktur i innerstaden (Florgård 2002). 
Bebyggelseexpansion sker ofta på bekostnad av grönytor och parkmark (Sandström 
2001). Det finns uppenbara risker för ”de små stegens tyranni”, det vill säga att flera 
enskilda grönytor tillåts bebyggas eller naggas i kanten, och resultatet blir en 
stadsmiljö utan grönytor (Florgård 2002).  

2.2 Grönstruktur i stadsmiljö 
Grönstruktur är ett relativt nytt begrepp vilket introducerades av Boverket 1992 och 
omfattar i dess vidaste bemärkelse alla gröna och blåa miljöer i stadsmiljön 
(Sandström 2001). När vi tänker på gröna miljöer i stadsmiljö tänker vi kanske först 
och främst på parker och större rekreationsområden, men även bostadgårdar, 
villaträdgårdar, bevuxna refuger och områden kring motorvägar, övergivna tomter 
och avfallsupplag är en del av stadens grönstruktur (Nordmalm m.fl. 1999). Som 
bostadsnära grönstruktur räknas de gröna områden och ytor som finns inom 300 m 
från bostaden (Åkerlund och Eriksson 2007).  

För den totala grönstrukturen i stadsmiljön talas ofta om ekologisk infrastruktur vilket 
avser att det bör finnas förbindelser mellan stadens olika grönområden genom gröna 
stråk. Vägar, järnvägar och tätbebyggda områden utgör barriärer som gör det svårare 
för djur och växter att förflytta sig och sprida sig mellan områdena, och för människor 
att ta sig ut till grönområden (Nordmalm m.fl. 1999, Sandström 2001). Fragmentering 
av olika djur- och växtpopulationer gör populationerna mer sårbara då de får mindre 
habitat, blir mer utsatta för kanteffekter och vid störningar och möjligheten till 
återkolonisation om en delpopulation dör ut försämras (Nordmalm m.fl. 1999). En bra 
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ekologisk infrastruktur är därmed en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv i 
stadens grönstruktur. 

Grönstrukturens inträde i den fysiska planeringen har gett en större uppmärksamhet 
för betydelsen av de gröna miljöernas ekologiska, sociala och kulturella värden 
(Sandström 2001). Grönstrukturens funktioner kan sammanfattas i följande sex 
punkter: 

• För människors rekreation, vardagsfritid och hälsa 
• För bevarande av den biologiska mångfalden 
• Som stadsbyggnadselement, det vill säga en betydelsefull del av 

stadsstrukturen 
• För den kulturella identiteten 
• För stadens hälsa: klimatförbättringar, luftrening, stoftfilter och bullerdämpare 
• För biologiska lösningar på kommunaltekniska frågor. (Sandström 2001).1 

Av dessa funktioner är det bevarande av den biologiska mångfalden och funktioner 
för stadens hälsa som anses mest relevanta ut ett ekologiskt perspektiv, och det är 
också de som jag kommer undersöka närmare i kapitel 3.   

  

                                                

 

1 Sandström (2001), refererar här till: Boverket. 1992. Storstadsuppdraget. En förstudie om 
storstädernas miljö. Karlskrona. Boverket. Jag har inte funnit denna källa i original.  
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3 Urbana ekosystem och 
ekosystemtjänster 

Både de rekreativa värdena samt de miljöförbättrande funktionerna som gröna miljöer 
och ekosystem bidrar till kan benämnas som ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster 
beskrivs enligt Daily (1997):  

Ecosystem services are the conditions and processes through which natural ecosystems, 
and the species that make them up, sustain and fulfil human life. (Daily 1997) 

Det vill säga, ekosystemtjänster är de nyttor som ekosystem producerar som gynnar 
människan och mänskligt liv. Ekosystemtjänst-begreppet myntades på 1970-talet men 
började användas allmänt först på 1990-talet och då främst av forskare inom 
ekologisk-ekonomi (Björklund 2001). Begreppet tycks ha nått en alltmer allmän 
spridning under senare år, kanske framförallt i samband med Millennium Ecosystem 
Assesment Boards rapport Ecosystems and human well-being från 2005. 

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra grupper; 

• produkter (exempelvis livsmedel, vatten och trä)  
• reglerande tjänster (exempelvis klimatreglering och vattenrening)  
• upprätthållande tjänster (exempelvis fotosyntes och näringscirkulation)  
• kulturtjänster (exempelvis rekreation och estetiska värden)(Millennium 

Ecosystem Assessment Board 2005c, författarens översättning). 

För att kunna erhålla ekosystemtjänster i stadsmiljön krävs självfallet också 
fungerande ekosystem. Ett ekosystem är ett system innefattande växter, djur och 
mikroorganismer och dess abiotiska miljö, samt deras inbördes interaktion och 
gemensamma funktioner (Millennium Ecosystem Assessment Board 2005a). 
Abiotiska faktorer är exempelvis luft, vatten, jord och energitillgång (Miller och Tyler 
1997). Växter, djur och mikroorganismer tillhör således den biotiska delen av 
ekosystemet och bidrar med ekosystemtjänster både direkt genom produkter, 
reglerande tjänster och kulturtjänster och indirekt genom upprätthållande tjänster 
(Millennium Ecosystem Assessment Board 2005b). Vad som är ett väl fungerande 
ekosystem är mycket svårt att säga, då ekosystem av sin natur är dynamiska, vad vi 
istället kan tala om är robusta ekosystem eller ekosystem med hög resiliens. Resiliens 
är ett mått på ekosystemets förmåga till återhämtning vid störning (Borgström 2007a, 
Schultz och Moberg 2010). Ett annat begrepp som ofta används med koppling till 
naturens allmänna välmående samt dess förmåga att leverera ekosystemtjänster är 
biologisk mångfald eller biodiversitet (Molander 2008). En hög biologisk mångfald är 
i sin tur, i många ekosystem, om än inte alla, en förutsättning för ekosystemets 
resiliens (Naeem m.fl. 2009, Schultz och Moberg 2010). 

3.1 Biologisk mångfald 
I FN-konventionen om biologisk mångfald, Convention on biological diversity, 
beskrivs biologisk mångfald som: 

the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, 
marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are 
part: this includes diversity within species, between species and of ecosystems. (United 
Nations 1992) 
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Biologisk mångfald innefattar alltså tre typer av mångfald: genetisk mångfald, 
mångfald av arter och ekosystemmångfald. Huruvida biologisk mångfald måste 
omfatta alla tre nivåer eller inte kan diskuteras (Gyllin 2004), men 
sammanfattningsvis betonar begreppet variationsrikedom på fler nivåer än endast 
antalet arter (Gyllin 2004, Centrum för biologisk mångfald 2012).  

Den allmänna trenden för den biologiska mångfalden i Sverige är negativ. Detta 
innebär dock inte att artantalet egentligen har minskat då inhemska arter som dött ut 
ersatts av nya arter som importerats och introducerats av människor och mänskliga 
aktiviteter. Däremot har den svenska floran och faunan trivialiserats, det vill säga, 
vissa arter har blivit vanligare, kanske till och med mycket vanliga, på bekostnad av 
andra arter som lever i en marginaliserad tillvaro. På detta sätt har mångfalden 
minskat drastiskt på vissa platser. Naturvårdsverket bedömer att det kommer bli svårt 
att inom en generation skapa förutsättningar för att hejda fortsatta förluster (Bernes 
2011).  

I den typiska gradienten mellan landsbygdsmiljö och urban miljö minskar 
biodiversiteten och densiteten av icke mänskliga organismer i takt med att staden blir 
tätare (Millennium Ecosystem Assessment Board 2005a). I exempelvis Malmö är 
detta samband dock inte så tydligt, då stadslandskapet omges av ett intensivt odlat 
jordbrukslandskap (Nordmalm m.fl. 1999). Den biologiska mångfalden i stadsmiljön 
är starkt kulturpåverkad. Parkmiljöer är ofta anlagda och floran inplanterad 
(Emanuelsson m.fl. 1996). Samtidigt ger stadsmiljön upphov till nya unika och 
oväntade naturmiljöer som kan ha en stor biodiversitet, exempelvis på 
industriområden, järnvägsområden och avfallsupplag. Även parker och kyrkogårdar 
som skötts med lång kontinuitet och har gamla träd kan också ha en stor biodiversitet. 
Gyllin och Kruuse af Verchou (2008) tar upp värdeladdningen hos begreppet 
biologisk mångfald i samband med urbana miljöer. Även om de urbana miljöerna kan 
ha en rik diversitet av sällsynta arter, är det inte alltid dessa arter (exempelvis exoter) 
sammanfaller med de arter som normalt tillskrivs höga värden för naturvården (Gyllin 
och Kruuse af Verchou 2008).  

Huvudfokus för att värna den biologiska mångfalden i stadsmiljö är att bevara de 
områden som redan finns (Emanuelsson m.fl. 1996). I stadsmiljö där det finns ett stort 
underskott på gröna miljöer kan det dock vara aktuellt att restaurera, återskapa eller 
nyanlägga (Nordmalm m.fl. 1999). Emanuelsson m.fl. (1996) beskriver i kontexten 
utformning av infrastrukturanläggningar två huvudinriktningar för åtgärder vilket jag 
anser kan gälla för alla åtgärder i stadsmiljö: 

• Bevarande av befintlig biologisk mångfald 
• Stärkande av omgivningens växt och djurliv (Emanuelsson m.fl. 1996) 

Bevarande av biologisk mångfald kan ha olika fokus, exempelvis bevarande av en art, 
en naturtyp eller liknande. Då fokus ligger på specifika arter som är hotade eller 
sällsynta bör dessa ses som indikatorer för hela ekosystem eller organismgrupper 
(Molander 2008). Sandström (2001) menar att bevarandet av biotoper är det mest 
effektiva sättet för att uppnå biologisk mångfald i stadsmiljö, de biotoptyper som är 
mest hotade biotoper är ofta de som präglas av lång kontinuitet (Sandström 2001). 
Om värdefulla naturmiljöer och biotoper redan har försvunnit från stadsmiljön, så som 
ofta har skett, är alternativen att restaurera, återskapa eller nyskapa biotoper.   
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Argumenten för bevarande och tillskapande av biologisk mångfald i stadsmiljö är i 
stor utsträckning fokuserade på naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. I 
första hand nämns ofta värden kopplade till kultur, estetik, rekreation och folkhälsa. 
Utöver detta står just funktionsvärden som producerande och reglerande tjänster som 
ett av de vanligaste argumenten och sist men inte minst även naturens existensvärde 
(Nordmalm m.fl. 1999, Sandström 2002, Delshammar och Fors 2010). Naturens 
inneboende värde eller existensvärde tas även upp i konventionen om biologisk 
mångfald tillsammans med ekologiska, genetiska, sociala, ekonomiska, vetenskapliga, 
pedagogiska, kulturella och estetiska värden (United Nations 1992, Molander 2008). 
Emanuelsson m.fl. konstaterar i skriften Aktionsplan för biologisk mångfald vid byggd 
miljö att tätortsnaturens roll vid bevarandet av landets totala biologiska mångfald är 
ringa och att biologisk mångfald i stadsmiljö till stor del handlar om rekreation, 
upplevelser och kunskap.  

Den biologiska mångfaldens stora betydelse i tätortssammanhang är snarare att den ger 
stadsmänniskan rekreation, den ger upplevelser och förmedlar kunskap om viktiga 
naturvärden. (Emanuelsson m.fl. 1996) 

denna åsikt bekräftas vidare av Bernes (2011) 

Omsorgen om flora och fauna i bebyggda områden handlar ofta mer om att ge de 
boende möjligheter till stimulans och rekreation än om att bevara hotade arter (Bernes 
2011) 

Molander (2008) tar upp fyra olika värden som används för att politiskt motivera 
bevarande av biologisk mångfald. 

• Existensvärden – handlar om en moralisk motivering att naturen har ett 
inneboende värde.  

• Estetiska värden – handlar om människans upplevelse av naturen som vacker 
– här ingår rekreationsvärden. I denna motivering är det snarare miljön i stort 
som är det viktiga även om en viss nivå av biodiversitet påverkar 
upplevelsekvalitén. 

• Ekosystemtjänster – handlar om naturens förmåga till produktion av 
ekosystemtjänster och orsakssambanden mellan biodiversitet och 
ekosystemens funktion. 

• Pedagogiska värden – handlar om att information om arter och artdiversitet 
ökar intresset för natur och miljöproblem och därmed det politiska 
handlingsutrymmet för miljöpolitiska åtgärder (Molander 2008). 

Av dess fyra argument är det framförallt det tredje, naturens förmåga till produktion 
av ekosystemtjänster som har en stark koppling till de rent ekologiska funktionerna. 
Den biologiska mångfaldens direkta betydelse för produktion av ekosystemtjänster är 
dock komplex och omfattar påverkan på faktorer som ekologisk stabilitet, 
biomasseproduktion etc. Ofta är sambanden mellan ekosystemen och 
ekosystemtjänsterna mer beroende av vilka specifika arter som är företrädda än själva 
diversiteten (Molander 2008). Enligt både Emanuelsson och Bernes ovan framhålls 
argumenten för de estetiska och pedagogiska värdena som särskilt giltiga i kontexten 
biologisk mångfald i stadsmiljö.  
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3.2 Ekosystemtjänster i stadsmiljö 
Jag kommer här att undersöka närmare vilka ekosystemtjänster som kan erhållas från 
gröna miljöer i stadsmiljö. Bolund och Hunhammar (1999) har identifierat sex lokala 
och direkta ekosystemtjänster som är relevanta för Stockholm. Jag kommer att utgå 
ifrån de ekosystemtjänster som har identifierats av Bolund och Hunhammar men har 
valt att inte gå in på rekreativa- och kulturella ekosystemtjänsterna. De återstående 
fyra ekosystemtjänsterna är luftkvalitet, bullerdämpning, vattenreglering och 
klimatreglering. Nedan kommer jag först att beskriva vilka förhållanden i stadsmiljön 
som upplevs som problem och därefter på vilket sätt de kan påverkas av olika typer av 
ekosystemtjänster.  

3.2.1 Luftkvalitet 
Luftföroreningar i stadsmiljön härstammar framförallt från vägtrafiken, det vill säga 
från avgaser från förbränningsmotorer och från slitage på däck och vägbanan. Andra 
föroreningskällor är förbränning för uppvärmning av byggnader, industrier och sjöfart 
(Malmö stad 2012). Vanliga föroreningar är svaveldioxid, kvävedioxid, ozon, 
kolmonoxid, flyktiga organiska kolväten samt partiklar innehållande exempelvis 
tungmetaller. Föroreningarna kan komma både från lokala källor eller från mer 
långväga håll, hur fördelningen mellan olika typer av källor ser ut beror på typen av 
förorening, förekomsten påverkas också av väder och vindförhållanden (Svensson och 
Eliasson 1997, Malmö stad 2012).  

Höga föroreningsnivåer i luften kan orsaka hälsobesvär hos människor samt skador på 
vegetation, material och konstruktioner (Elvingsson 2001). Hälsobesvär som knyts till 
luftföroreningar är exempelvis astma och allergier (Elvingsson 2001), hjärt- 
kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar (Malmö stad 2012). Bara utsläppen av partiklar 
i Malmö beräknas orsaka 200 förtidiga dödsfall varje år (Malmö stad och Lunds 
universitet 2011). Luftburna föroreningar kan också ge skador på vegetation, 
framförallt höga halter av marknära ozon (Bramryd och Fransman 1993). Material i 
byggnader och konstruktioner åldras fortare då luftburna föroreningar påskyndar 
nedbrytning och vittring (Elvingsson 2001). 

Luftföroreningshalterna i Sverige har minskat de senaste decennierna, bland annat 
genom nationellt och lokalt arbete, katalysatorer på bilar, renare bränslen och 
minskade utsläpp från industrin. Förbättringen av luftkvaliteten har dock på senare år 
stannat upp då tekniska förbättringar äts upp av ökande biltrafik (Sjöberg m.fl. 2004).  

Svensson och Eliasson (1997) har genom en forskningssammanställning visat att 
vegetation kan reducera luftföroreningar och därmed ha en positiv inverkan på 
luftkvaliteten, men hur stor denna effekt är får dock sägas vara mer osäker och svår att 
generalisera. Vegetationens förmåga att rena luft är beroende av flera olika faktorer 
såsom vegetationstyp, föroreningsgrad och lokalisering i förhållande till 
föroreningskällan (Svensson och Eliasson 1997). I jämförelsen mellan olika 
vegetationstyper som träd, buskar och gräsmattor är det träden som har den absolut 
största effekten, annan vegetation som buskage, gröna tak och väggar har dock också 
en viss effekt (Svensson och Eliasson 1997, Currie och Bass 2008). 

Det finns två olika sätt på vilka träd kan reducera luftföroreningar, genom upptag och 
genom filtrering. Upptag sker framförallt vid gasformiga föroreningar då föroreningen 
tas upp av löven när växten öppnar sina klyvöppningar för att ta in koldioxid till sin 
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fotosyntes (Svensson och Eliasson 1997, Nowak m.fl. 2006). Olika föroreningar tas 
upp olika lätt, kvävedioxid, svaveldioxid, väteflourid och ozon tas upp lätt medan 
kväveoxid och kolmonoxid inte tas upp i större bemärkelse. Förmågan att absorbera 
luftföroreningar ökar om växten är blöt, då kan föroreningarna lösas i det vatten som 
finns på växtens yta. Det totala upptaget ökar ju tätare vegetationen är (Svensson och 
Eliasson 1997). 

Den andra formen av rening är filtrering, filtrering innebär att föroreningar i form av 
partiklar fångas upp av vegetationen och fastnar på växtytan. Majoriteten av de 
partiklar som fastnar på en växtyta vid filtrering blåser vidare och fortsätter som 
luftburna föroreningar, men en del fastnar på växten för att sedan tvättas av av regn 
eller falla till marken tillsammans med växtdelar. Vegetationen fungerar därmed bara 
som en tillfälligt stopp och den egentliga förändringen är att föroreningen går från att 
vara luftbunden till att vara markbunden (Nowak m.fl. 2006). Vegetationens förmåga 
att fånga upp föroreningarna beror på många olika faktorer bland annat tätheten i 
beståndet och strukturen på växtytan. Ett klibbigt och hårigt blad har en större 
förmåga att fånga upp partiklar (Bramryd och Fransman 1993). För att filtreringen ska 
fungera optimalt ska det finnas en viss genomsläpplighet i vegetationen, annars 
kommer vindströmmar att strömma över vegetationsmassan. Barrträd är på årsbasis 
bättre på att filtrera luften än lövträd då barren sitter kvar på trädet året om. Samtidigt 
är barrträd känsligare än lövträd för föroreningar, vilket kan göra dem mindre 
lämpade som träd i en miljö med mycket luftföroreningar (Svensson and Eliasson 
1997).  

Gällande vilken potentiell effekt vegetation har på luftens kvalitet finns ett flertal 
olika studier med skilda resultat exempelvis Bernatzky (1982), Bramryd och 
Framsman (1993) och i Svensson och Eliasson (1997). Resultaten är svåra att jämföra, 
också då de använder olika storhetsmått. Två studier som båda har mätt reningsgraden 
i procentsatser är Bernatzky (1982) och Nowak et al. (2006), dessa studier skiljer sig 
dock väsentligt gällande resultat. Bernatzky (1982) rapporterar att upp till 85 % av 
luftföroreningarna kan filtreras bort i parker och upp till 70 % på gator med 
trädplanteringar medan Nowak et al. (2006), visar på en reningsgrad på < 1 %.  

I ett försök att modellera luftreningseffekter av urbana skogar har United States 
Department of Agriculture arbetat fram en datormodell vilket fått namnet UFORE-
Urban Forest Effects Model. UFORE ger inte bara direkta siffror på hur mycket ozon, 
svaveldioxid, kvävedioxid, kolmonoxid and partiklar som renas varje timme, den 
beräknar också det samhällsekonomiska värdet av dessa tjänster. För att åstadkomma 
detta kräver dock modellen detaljerade data kring vegetation, väder och 
luftföroreningar (UFORE 2012). I en studie relaterad till UFORE-modellen finns 
beräkningar för hur mycket luftföroreningar som filtreras bort av träd i alla städer i 
USA. I uträkningarna finns en direkt korrelation mellan andel lövtäkt yta i staden och 
hur mycket föroreningar som kunnat renas. Då andra faktorer som föroreningsgrad, 
vegetationszon och klimat ligger i inbäddat i uträkningarna för den amerikanska 
studien går de inte helt enkelt att översätta till svenska förhållanden. Reningsgraden 
för kvävedioxid ligger i studien mellan 0,1 och 0.5 %, för ozon mellan 0,1 och 0,8 % 
och för partiklar, PM10 mellan 0,2 och 1 %, detta i städer med en trädtäkt yta om 9.6 – 
42 % och med största sannolikhet en längre växtsäsong än i Sverige. Trots att 
reningsgraden kan tyckas liten anser författarna ändå att den är så stor att det är 
motiverat att föreslå trädplantering som en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i 
städerna (Nowak m.fl. 2006).  
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Sammanfattningsvis så finns det ett antal olika faktorer vilket kan öka vegetationens 
förmåga att absorbera och filtrera luftföroreningar. 

• Typ av vegetation – Träd fångar upp mer föroreningar än markvegetation, och 
ju högre vegetationen är, desto bättre rening. Åretruntgrön vegetation är bättre 
vintertid.  

• Genomsläpplighet – för filtrering behövs en viss luftgenomsläpplighet, för 
upptag är ett tätt bladverk att föredra. Detta blir en avvägningsfråga. 

• Vindriktning – Planteringar utmed gator är viktiga på gatans läsida, där 
föroreningsmängderna är som störst, samt mellan gata och bebyggelse om 
man vill uppnå bättre luftkvalitet i byggnaderna.  

• Bladmassa – Mer blad ger en större potential för upptag och filtrering.  
• Bladyta – En klibbig och hårig bladyta är bättre på att filtrera partiklar än en 

slät. 

Det finns belägg för att vegetation har en positiv inverkan på luftkvalitén, hur stor 
denna positiva effekt är får dock lämnas osagt. 

3.2.2 Bullerdämpning 
Buller definieras som de ljud som är oönskade, vilka ljud vi upplever som oönskade 
varierar dock både beroende på personliga preferenser samt i vilken miljö och i vilken 
tid på dygnet vi upplever olika ljud (Naturvårdsverket 2012). Trafikbuller är den typ 
av samhällsbuller som berör flest människor i Sverige, andra källor till buller är 
exempelvis gatustädning, musik, byggbuller och ventilationsanläggningar. Effekterna 
av samhällsbuller som vägtrafikbuller är i första hand försämrad talförståelse, vilket 
framförallt drabbar människor med redan nedsatt hörsel, barn och personer som 
försöker förstå ett främmande språk. Personer som bor och vistas i bullerutsatta 
miljöer drabbas också ofta av sömnstörningar och en allmän stressreaktion vilken kan 
få fysiologiska effekter i form av kärlsammandragningar, ökad hjärtfrekvens, höjt 
blodtryck och immunologiska förändringar. Barn som vistas i bullerexponerade 
miljöer får sämre koncentrations- och inlärningsförmåga (Socialstyrelsen och 
Karolinska institutet 2009).  

I proposition 1996:/97:53 har riksdagen fastställt ett antal riktvärden för buller i 
bebyggda miljöer (Sveriges riksdag 2006). Dessa ligger i linje med de 
rekommendationer som WHO ställt upp för att flertalet människor inte ska bli 
allvarligt störda och är därför väl motiverade ut hälsosynpunkt (Socialstyrelsen och 
Karolinska institutet 2009). Riktvärdena för buller från vägtrafik är 55 dBA 
ekvivalentnivå2 utomhus och 70 dBA som maxnivå vid uteplats i anslutning till 
bostad, för spårtrafik gäller 55 dBA vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå för övriga 
bostadsområdet. För inomhusmiljöer gäller 30 dBA ekvivalentnivå och 45 dBA 
maxnivå nattetid (Boverket 2007, Malmö stad 2008b). Riktvärdena anger de nivåer 
som inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller väsentlig 
ombyggnad av infrastruktur. Riktvärdena är just riktvärden och är tänkta att fungera 

                                                

 
2 Ekvivalentnivå innebär ljudenergimedelvärde (uttryckt i dBA) under ett givet tidsintervall, ofta 24 
timmar (Berglund m.fl. 2002). 
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som vägledande vid fysisk planering och tillståndsgivning i plan- och byggärenden, 
det är dock klart att riktvärdena bör klaras vid nybyggnation (Boverket 2007). 

Vegetation och gröna miljöer kan ha en positiv påverkan på buller och 
bullerstörningar då vegetation kan användas som ett absorberande material för att 
mjukgöra hårda ytor och på så sätt minska buller (Bolund och Hunhammar 1999, 
Boverket 2010). Hur stor potential eller bullerdämpande förmåga som vegetation kan 
ha är däremot mer osäkert. Boverket (2010) uppger att på en sluten innergård kan 
växtlighet på mark och fasad sänka trafikbullernivån med 3-4 dBA (Boverket 2010) 
medan Bernatzky (1982) menar att ljuddämpning från vegetation ofta är överskattad 
men att stora träd med utvecklad lövkrona kan reducera buller med upp till 12 dBA 
(Bernatzky 1982). Cerwén (2010) beskriver hur själva växtmaterialet i sig har en 
försumbar effekt på ljudnivån, medan jord och torv är mycket bra som 
ljudabsorberande material. Intensiva gröna väggar (se stycke 5.3.2) skulle därmed 
kunna fungera som bullerdämpande ytor (Cerven 2010). 

Flera källor uppger att växtlighet bidrar till att minska den störande upplevelsen av 
buller genom att vegetation kan dölja ljudkällan visuellt (Bolund och Hunhammar 
1999, Malmö stad 2008b, Boverket 2010), men även här kan uppgifterna ifrågasättas 
då annan forskning visar att då ljudkällan inte är synlig finns en högre förväntan på en 
bättre ljudmiljö, och att bullret därmed upplevs som mer störande (Andersson m.fl. 
1984, Watts m.fl. 1997). I en rapport från Naturvårdsverket bekräftas bilden av att 
ljudupplevelsen är starkt kopplad till våra förväntningar på ljudmiljön samt att 
upplevelsen av ljud inte alltid överensstämmer med den ljudnivå som uppmäts i dBA 
(Naturvårdsverket 2007). Att buller kan uppfattas som mer störande i en grön miljö 
bör enligt Andersson et al. (1984) dock inte utgöra ett hinder för att infoga grönska i 
stadsbilden eftersom förbättringen av den visuella miljön, ofta överstiger den 
upplevda ökande störningen av buller (Andersson m.fl. 1984).  

Ett annat sätt att leka med upplevelsen av ljud är att maskera ut de bullrande och icke 
önskvärda ljuden med andra ljud. Då tekniska ljud som ljud från bilar och fabriker 
upplevs som negativa och bullrande, upplevs ljud med anknytning till naturen som 
exempelvis fågelkvitter, krasande stenar på en gruslagd gång, sus i gräs och porlande 
vatten som positiva. Genom att tillföra ”positivt laddade” ljud kan de mer negativt 
laddade ljuden maskeras ut, och upplevelsen av buller minskar (Nilsson och Berglund 
2005, Cerven 2010).  

Sammanfattningsvis finns små eller oklara möjligheter att räkna med vegetationens 
bullerdämpande förmåga. Det är däremot möjligt att substrat som jord och torv bidrar 
till att dämpa buller samt att naturljud ytterligare bidrar till en bättre ljudmiljö.  

3.2.3 Vattenreglering 
Dagvatten är den nederbörd som rinner av från tak, parkeringar, vägar och andra 
hårdgjorda ytor (Persson m.fl. 2008). Översvämningar kan uppstå i städer med stor 
andel hårdgjorda ytor där dagvattnet inte kan infiltreras eller avledas tillräckligt 
snabbt (Persson m.fl. 2008). Dagvatten kan också innehålla en hel del föroreningar 
och anses vara den huvudsakliga föroreningskällan till sjöar och vattendrag nära 
städer (Alm m.fl. 2010). Exempel på föroreningar är bly, kadmium, bakterier, DEHP, 
koppar, krom, kvicksilver, nickel nonylfenoletoxylater, nonylfenol, näringsämnen, 
olja, växtbekämpningsmedel, PAH, zink och PCB. Dessa föroreningar kan komma 
både från diffusa utsläpp och punktutsläpp (Alm m.fl. 2010) men härrör framförallt 
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från fordon, byggnader, biltvättmedel, avgaser, infrastruktur etc. och tvättas av med 
hjälp av regnvattnet (Malmö stad 2008a). Vilken typ av förorening som följer med 
dagvattnet, beror därmed på vilka ytor som dagvattnet har varit i kontakt med (Alm 
m.fl. 2010). När ytvattnet förorenas kan detta få negativa effekter på de akvatiska 
systemen, vissa ämnen kan även bioackumuleras och på så sätt drabba människor 
genom konsumtion av fisk (Alm m.fl. 2010).  

Den gängse lösningen för bortforsling av dagvatten är så kallad sluten 
dagvattenhantering där dagvattnet leds genom rör och kulvertar till en recipient, 
exempelvis en bäck eller å eller direkt ut i havet (Persson m.fl. 2008). 

De lösningar som förordas för att minska både risk för översvämningar och att 
föroreningar släpps ut och orsakar skada i recipient är att minska och fördröja och 
ibland även rena vattnet genom så kallad lokal dagvattenhantering (Malmö stad 2000, 
2008a, Persson m.fl. 2008, Stahre 2008). I den lokala dagvattenhanteringen används 
reglerande ekosystemtjänster då man använder naturens sätt att hantera nederbörd. 
Trots att systemen är mänskligt kontrollerade och utformade bygger de på naturens 
egna processer såsom transpiration, infiltration, perkolation, avdunstning, fördröjning 
och biologisk rening (Lundy och Wade 2011). I den lokala dagvattenhanteringen är 
vattnet ofta synligt i kanaler och fördröjningsdammar vilket rätt utformat kan ge både 
estetiska och ekologiska vinster samt minskar mängden vatten ytterligare då vattnets 
tillåts avdunsta (Stahre 2008). 

 Lokal dagvattenhantering för minskade flöden 3.2.3.1

Den högsta dagvattenavrinningen från ett område, det vill säga den mängd vatten som 
dagvattenhanteringen behöver dimensioneras för, beräknas genom att multiplicera en 
avrinningskoefficient med nederbördens intensitet och arean som ska avvattnas. 
Avrinningskoefficienten varierar mellan 0 som är helt genomsläppligt och 1 som är 
helt hårdgjort.  

Enligt Stefan Milotti, ingenjör på VA SYD dimensioneras 
dagvattenomhändertagandet för 2-års regn3 och i extremfall även för 10-års regn + 20 
% marginal. De extra 20 % är för att ta höjd för klimatförändringar. Genomsläppliga 
ytor får en lägre avrinningskoefficient och gör därmed att man kan minska 
dimensioneringen för slutavvattningen4. 

Ett sätt att minska vattenmängderna är att anlägga vegetativa eller gröna tak (Stahre 
2008). För vegetativa tak varierar avrinningskoefficienten beroende på takets 
utformning. Hur stor mängd vatten eller andel av nederbörden som kan absorberas 
och evaporera från takytan, och därmed också hur mycket som kommer rinna av som 
dagvatten varierar beroende på takets lutning, substrat, substratdjup, aktuell 
vattenmättad före nederbörd och vegetation (Weiler och Scholz-Barth 2009). Vid lätta 
regn på sommaren kan avrinningskoefficienten vara 0, medan den i perioder av 
ihållande regn, då taket är mättat, vara närmare 1. I Malmö räknar man med en 

                                                

 
3 Med 2-års regn menas den regnmängd som återkommer i genomsnitt en gång under en tvåårsperiod. 
4 Stefan Milotti, ingenjör på VA SYD, telefonintervju den 20 april 2012.  
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avrinningskoefficient på 0.9 vilket är desamma som för ett vanligt tak, detta för att 
säkra upp ifall taket skulle vara mättat.5 

På genomsnittlig årsbasis räknar man med att ett extensivt vegetativt tak fördröjer och 
evapotranspirerar 50 % av den totala nederbörden (Stahre 2008, Berghage m.fl. 
2009).  

Sammanfattningsvis innebär en ökad mängd grönytor och ytor med genomsläppliga 
material samt vegetativa tak att mindre mängder dagvatten tillförs recipienten. 

 Lokal dagvattenhantering för minskade föroreningsmängder 3.2.3.2

En kanske än viktigare miljöaspekt än mängden vatten är vattnets kvalitet och 
eventuella föroreningar. Dagvattnets föroreningsgrad kan klassificeras i tre nivåer, 
låga, måttliga och höga (Malmö stad 2008a). Klassificeringen görs utifrån 
schablonvärden vilka baseras på verksamhet, och det finns därmed inga uppmätta 
värden på exakt vad dagvattnet innehåller6.  

Enligt Stockholm Vatten finns fyra strategier för att komma tillrätta med förorenat 
dagvatten;  

• Åtgärda källorna till föroreningarna.  
• Installation av någon typ av reningsanläggning.  
• Infiltration i mark som alternativ till avledning via ledningsnät.  
• Avledning till reningsverk. (Stockholm Vatten u.å)  

Av dessa är det infiltration och till viss del reningsanläggning som kan knytas till 
gröna miljöer. Dammar, diken och våta miljöer i den lokala dagvattenhanteringen kan 
både rena och avskilja föroreningar, effektiviteten och reningrad är däremot i mycket 
beroende på utformningen. I en mindre (avrinningsområde cirka 1 ha) 
dagvattenreningsanläggning i Stockholm med både damm och filtersteg har 
reningsnivåer om 86 % för fosfor, 48 % för kväve, 62-95 % för olika metaller och 96 
% för partiklar uppmätts (Aldheimer 2006), generellt sätt ligger reningsgraden för 
olika typer av reningstekniker mellan 50 och 80 % för tungmetaller och näringsämnen 
(Stockholm Vatten u.å). Dammar och våtmarker kräver dock mycket utrymme, något 
som inte alltid finns att tillgå i stadsmiljö (Stockholm Vatten u.å).  

Markinfiltration och öppen avledning i diken och kanaler är exempel på mindre 
ytkrävande åtgärder. Det finns många goda exempel i Malmö på lokal 
dagvattenhantering, bland annat i västra hamnen och eko-staden Augustenborg 
(Stahre 2008). 7  Exempelvis kan avrinningskoefficienten sänkas genom att 
genomsläppligt material används på normalt hårdgjorda ytor som parkeringsplatser 
och gångbanor (Malmö stad 2008a), det minskar även belastningen på recipienten då 
föroreningarna kan fastläggas i marken.  

Vegetativa tak är ett effektivt redskap vid minskning av dagvattenvolymer (Stahre 
2008, Berghage m.fl. 2009) men har inte samma effekter gällande rening och 

                                                

 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Har dock tyvärr inte hittat några siffror på mätningar av föroreningar eller reningsgrad gällande dessa.  
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fastläggning av föroreningar. Czemiel Berndtsson och Bengtsson (2005) visar att 
vegetativa tak kan ge ett tillskott av näringsämnena kalium och fosfor, medan de 
reducerar mängden kväve. Gällande metaller hade de vegetativa taken ingen 
signifikant påverkan på föroreningshalten (Czemiel Berndtsson och Bengtsson 2005). 
Enligt Nils Cronberg kan de höga halterna av näringsämnen i det avrinnande 
dagvattnet bero på att taken är gödslade, näringsämnesläckaget från ett ogödslat tak är 
troligtvis mycket litet.8  

Det bör poängteras att ett lokalt omhändertagande av dagvattnet inte gör att 
föroreningarna försvinner, föroreningar som exempelvis tungmetaller kommer att 
finnas kvar i dammar och kanaler där vatten fördröjs, fördelen med det lokala 
omhändertagandet är att man vet var föroreningarna finns (Malmö stad 2008a). Det 
långsiktiga åtagandet måste vara att minska föroreningarna vid källan exempelvis 
genom att minimera biltrafiken.  

3.2.4 Klimatreglering  
Lokalklimatet i en större stad är ofta något varmare än temperaturen i omgivande 
landsbygd. Detta fenomen kallas Urban heat island effect eller på svenska urban 
värmeöeffekt. Denna effekt uppstår på grund av hög energikonsumtion i staden, 
byggnader som hindrar vind från att blåsa igenom och en stor del material som kan 
reflektera och absorbera solinstrålning och lagra värme (Bortman m.fl. 2003, 
Delshammar och Fors 2010). Hur stor den här effekten är varierar självfallet, men kan 
uppgå till 1-3 grader (Baumann 2009). 

Höga temperaturer och värmeböljor utgör en hälsorisk framförallt för äldre och sjuka 
(Delshammar och Fors 2010). Det finns klara samband mellan höga temperaturer och 
ökad dödlighet, framförallt genom cirkulationsrubbningar som hjärtsvikt och proppar 
i hjärtat eller i hjärnan. Den urbana värmeöeffekten förstärker ytterligare detta 
samband (Rocklöv m.fl. 2008). En värmebölja definieras av att dygnets 
medeltemperatur är 23 grader eller mer i minst 2 dygn. Enligt klimatscenarier kan 
sommartemperaturen i Skåne år 2100 ligga på 3,5 -5 grader högre jämfört med 
perioden 1961-1990 (SMHI 2010) och risken för torrperioder, värmeböljor och 
extrema väderhändelser kan öka (Rocklöv m.fl. 2008).  

Vegetation kan hjälpa till att sänka temperaturen i staden på flera olika sätt. Träd ger 
både direkt skugga för människor men skuggar också byggnader och material vilket 
minskar värmeabsorption och minskar kylbehovet. Vegetationens och vattenytors 
evaporativa kylning bidrar också till att sänka temperaturer, ett stort träd kan 
exempelvis ha en transpiration på upp till 400 liter per dag (Boverket 2010).  

3.2.5 Sammanfattning av ekosystemtjänster i stadsmiljö 
Sammanfattningsvis kan den urbana grönstrukturen bidra till: 

• En lokalt ökad biologisk mångfald  
• En förbättrad luftkvalitet, dock med osäker effekt 
• Infiltration av regnvatten 

                                                

 
8 Nils Cronberg, docent på Lunds universitet, personlig kommunikation via e-post den 2 juli 2012. 
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• Att föroreningar från trafik mm. fastläggs i mark istället för att ledas till 
vattenrecipient 

• Att reglera lokalklimatet genom skuggning, mindre värmeutstrålning och 
vindskydd 

Möjligheten att få ut så stor effekt så möjligt av ovanstående ekosystemtjänster ökar 
med storlek på området och kvalitet på biotoperna.  

3.3 Mångfunktionella ytor  
Vi har nu sett att det finns ett flertal ekosystemtjänster knutna till urban grönstruktur, 
utöver dessa tjänster eller funktioner finns också den biologiska mångfalden samt de 
kulturella, estetiska och rekreativa värden som också tillkommer. För att kunna få ta 
del av dessa tjänster och funktioner måste också staden utformas på ett sätt som ger 
plats för olika biotoper och dess funktioner. Som vi tidigare gått igenom ger det nya 
stadsbyggnadsidealet att bygga staden tät också en ökad konkurrens om marken i 
staden. En strategi för att bemöta den här målkonflikten är mångfunktionella ytor 
vilket innebär att en yta ska kunna ha flera olika funktioner på samma gång (Malmö 
stad 2011c). Detta är ett sätt att möta målkonflikten, då allt fler funktioner måste 
samsas på en mindre yta, utan att bygga bort de gröna miljöerna i staden. 

Ytor i stadsmiljö har vad som kan kallas för en ”primär funktion” vilket syftar på 
ytans användning, exempelvis cykelbana, idrottsplats, parkeringsplats, trottoar, torg 
etc. Mångfunktionalitet handlar om att en eller flera av de här primära funktionerna 
och någon av ekosystemfunktionerna ovan ska kunna samsas på samma yta. Enligt 
Boverket (2010) är en mångfunktionell yta en yta som: 

• Tar hand om dagvatten 
• Sänker temperaturen både inomhus och utomhus under sommarmånaderna 
• Skyddar från skadligt UV-ljus genom att bidra till skuggande miljöer 
• Bidrar till sociala mötesplatser i staden och utemiljöer för rekreation och vila 
• Stödjer bevarandet av biologisk mångfald (Boverket 2010) 

I den urbana miljön (undantaget parker och rekreationsområden) är möjligheterna för 
vilken natur som får plats såklart begränsade – men samtidigt många. Gatuträd tar upp 
en mycket liten markyta i marknivå – större delen av biomassan har hissats upp några 
meter, under finns utrymme för människor och fordon att färdas. Tak och väggytor är 
ofta biologiskt ”döda” ytor som kan användas till levande miljöer (Nordmalm m.fl. 
1999). För de olika ekosystemtjänsterna ovan krävs lite olika sorters vegetation och 
biotoper, och utöver dessa ekosystemtjänster finns också andra målsättningar med 
stadens utrymmen.  

Sammanfattningsvis har jag listat fyra riktmärken för att förbättra möjligheterna till 
ekosystemtjänster samt biologisk mångfald: 

1. Så mycket grönska som möjligt – Alla bebyggda miljöer har ur ett 
ekologiskt perspektiv ett underskott på gröna ytor, biologisk mångfald och 
naturliga vattenflöden (Nordmalm m.fl. 1999). 

2. Så hög kvalitet på varje yta som möjligt – Artval och utformning har en stor 
betydelse för platsens förmåga att fungera som livsmiljö för olika arter och 
som leverantör av ekosystemtjänster (ISU m.fl. u.å).  

3. Flera funktioner för varje yta – mångfunktionalitet kan behövas där det 
finns lite yta men flera behov (Boverket 2010) 



18 

4. Variation – Biologisk mångfald innebär variation på flera olika nivåer – 
ekosystemnivå, artnivå och genetisk nivå. Olika typer av miljöer ger utrymme 
för fler habitat, arter och individer.  
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4 En grön stadsmiljö för ekologisk 
hållbarhet?  

Efter att ha visat vad grönytor och grönstruktur i stadsmiljö kan åstadkomma gällande 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster återstår att besvara om och hur detta bidrar 
till ekologisk hållbarhet. 

Begrepp som innehåller ordet hållbar används flitigt i beslutsunderlag, 
marknadsföringskampanjer, policydokument, åtgärdsprogram, i tidningsartiklar, i 
vetenskapliga artiklar, kort sagt överallt. Det heter exempelvis att man vill ha, eller 
uppnå en hållbar stad, hållbar utveckling, ekologiskt hållbar utveckling, hållbar 
stadsutveckling, ekologiskt hållbar profil etc.  

Begreppet ekologisk hållbarhet eller likande används ofta för att motivera ökad 
grönstruktur i den bostadsnära bebyggelsen. Det vill säga, biologisk mångfald samt de 
ekosystemtjänster som tidigare presenterats sammanfattas i begreppet ekologisk 
hållbarhet.  

Ett exempel på detta ger Åkerlund och Eriksson (2007) då de i skriften Bostadsnära 
natur under rubriken Ekologisk hållbarhet skriver följande: 

Vid omställningen till en hållbar utveckling kan grönstrukturen och den bostadsnära 
naturen med sina biologiska system spela en avgörande roll för hantering av vatten, 
förbättring av luftkvalitet och lokalklimat.(Åkerlund och Eriksson 2007) 

Ett annat exempel är Västra hamnen i Malmö, där de tre hållbarhetsprinciperna 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har används som övergripande 
målsättning för utvecklingen av området. Under målet om ekologisk hållbarhet finns 
följande två mål som berör insatser för grönstruktur:  

Föroreningar i dagvattnet ska så långt som möjligt undvikas och de föroreningar som 
ändå tillförs dagvattnet ska avskiljas under vattnets väg till recipienten. (…) Området 
ska bli ett exempel på hur stor biologisk mångfald kan skapas i tät stadsbebyggelse. Det 
ska ske genom skapandet av olika biotoper. Det ska också finnas ett varierande utbud 
av parker och grönytor för att ge förutsättningar för en varierad flora och fauna. För att 
säkra en tillräcklig mängd grönska på kvartersmark används en s.k. grönytefaktor. 
Befintliga naturmiljövärden ska så långt det är möjligt bevaras. I de fall detta inte är 
möjligt ska ersättningsbiotoper anläggas (Dalman m.fl. u.å). 

Dahl m.fl. betonar grönstrukturens centrala del inom den ekologiska hållbarheten på 
Bo-01 området, vilket är en del av Västra Hamnen 

Grundtemat för hela Bo01 är den ekologiskt hållbara staden med särskilda insatser på 
boende, byggande, energi, kretslopp, trafik och grönstruktur. Grönstrukturen är en 
central del av hållbarhetstemat och inom den har ett antal hållbarhetsaspekter 
tillgodosetts. (Dahl m.fl. 2003) 

Slutligen finns också exemplet Södra Nyhamnen i Malmö som vi kommer lära känna 
närmare i kapitel 5.  

Med spridningen av hållbarhetsbegreppens användning kan det vara svårt att förstå 
vad som åsyftas. Jag kommer därför börja med en begreppsdiskussion för att sedan 
fortsätta utreda begreppets förhållande till gröna stadsmiljöer.  
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4.1 Begreppet ekologiskt hållbar utveckling 
Begreppet ekologiskt hållbar utveckling kan problematiseras både i sina komponenter 
och i sin helhet. Vi börjar med delarna och fortsätter med helheten. 

Vad som är ekologiskt skiljer sig markant i olika kontexter. Ordet ekologi i sin oböjda 
form bygger på orden oikos och logos vilka betyder ”hus” och ”läran om”, 
sammansatt ”läran om huset”. Begreppet beskrivs ofta som ”samspelet mellan de 
levande organismerna och deras miljö” (Persson och Persson 2011). Begreppet 
ekologi böjs ofta till adjektivform genom suffixet – isk (t) det vill säga till ekologiskt. 
Adjektiv anger ett tillstånd, och i det här fallet syftas också på ett värde, det vill säga 
ett ekologiskt är något som har ett bra samspel med levande organismer och dess 
miljö. Min erfarenhet säger dock att begreppet ekologiskt ofta används när ett tillstånd 
eller handlande utgör ett alternativ som anses bättre än gängse tillstånd eller 
handlande. Därmed inte sagt hur bra, det vill säga i vilken utsträckning det ger ett bra 
samspel med levande organismer och dess miljö.  

Hållbar kan betyda endera att något kan bibehållas, hållas, försvaras (ex. fästning, 
argument) eller något som håller, står sig, varar länge (SAOB 2012). Begreppet 
hållbar i miljösammanhang refererar däremot i de flesta sammanhang till definitionen 
av hållbar utveckling från FN-rapporten Report of the World Commission on 
Environment and Development: Our Common Future (Corell och Söderberg 2005). 
Definitionen lyder som följer:  

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (World 
Commission on Environment and Development 1987) 

även definitionen från International Union for Conservation of Nature, IUCN används 
ofta för kompletterande beskrivning (Europeiska Kommissionen 1996, Bell och 
Morse 1999) 

(…) development that improves the quality of human life while living within the 
carrying capacity of supporting ecosystems (IUCN m.fl. 1991) 

Hållbarhetsbegreppet fick tidigt kritik för dess vaghet men detta möjliggjorde också 
dess stora politiska slagkraft (Corell och Söderberg 2005). Den precisa innebörden av 
begreppet varierar efter vem som använder det och i vilken kontext (Bell och Morse 
1999 ).  

För att sammanfatta kan Ekologiskt hållbar stadsutveckling alltså förstås som en 
utveckling som strävar efter ett bra samspel med levande organismer och dess miljö, 
och detta samspel också ska vara bestående över tid. Men detta tillstånd som 
utvecklingen strävar mot, den ekologiskt hållbara staden, finns den ens? Kanske är 
begreppet en paradox i sig? (Bell och Morse 1999, Register 2006) Flera forskare 
menar att begreppet ”hållbar stadsutveckling” inte är konceptuellt utrett och att 
konceptet därmed är obrukbart i forskningssammanhang. (Formas 2011). Campbell 
frågar sig i en artikel från 1996 (Campbell 1996) huruvida begreppet hållbarhet är 
användbart inom fysik planering, och menar att även om vi lyckas definiera vad 
hållbarhet är, är det ännu svårare att lyckas mäta det.  
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4.2 Tre perspektiv på åtgärder för urban grönstruktur 
och ekologisk hållbarhet 

I kapitel tre visade jag att urban grönstruktur bidrar till: 

• En lokalt ökad biologisk mångfald  
• En förbättrad luftkvalitet, dock med osäker effekt 
• Infiltration av regnvatten 
• Att föroreningar från trafik mm. fastläggs i mark istället för att ledas till 

vattenrecipient 
• Att reglera lokalklimatet genom skuggning, mindre värmeutstrålning och 

vindskydd 

I följande stycke vill jag addera några perspektiv på urban grönstruktur och ekologisk 
hållbarhet för att göra åtgärder möjliga att bedöma utifrån flera skalor. Jag kommer att 
diskutera hållbarhetsbegreppets relativa innebörd och åtgärdernas begränsningar 
utifrån aspekter av tid och rum samt vem och vad som ska prioriteras i möjliga 
målkonflikter och åtgärdshierarkier. Detta för att skapa en bredare fond mot vilken vi 
kan diskutera grönstruktur och ekosystemtjänster. För att svara mot uppsatsens syfte 
kommer jag att återkomma till dessa perspektiv senare och då också i relation till mitt 
tillämpningsexempel.  

4.2.1 Ekologisk hållbarhet i relativa och absoluta mått 
Utifrån hur jag ringat in begreppet ekologisk hållbar utveckling finns två punkter att ta 
fasta på. I den första, hållbarhet i relativa mått, är att det ekologiskt hållbara är 
kopplat till ett föränderligt sammanhang och har en utvecklingsdimension, till tid och 
till förändring (Robinson 2004). I Malmö stads miljöprogram, lyder en av de första 
stora rubrikerna ”Resan mot det hållbara Malmö 2020” (Malmö stad 2009). Sveriges 
Arkitekter använder begreppet hållbarhet istället för hållbar utveckling9. 

Hållbarhet är inte något slutresultat utan snarare en inriktning av det ständigt pågående 
bygget av staden. (Ullstad 2008) 

I Miljöaktuellt nr 10/2011 i en artikel om Malmö stads arbete med hållbar 
stadsutveckling bekräftas bilden av hållbarhetsbegreppets förhållande till tid och till 
den gängse praktiken:  

Teknikutvecklingen gör att kraven hela tiden höjs. Det är inte säkert att Bo 01 skulle 
räknas som särskilt hållbart om det hade byggts idag. (Olausson 2011 p 35) 

Här framhålls att begreppets innebörd är beroende av tid och plats, både genom att få 
en lokal anknytning med dess specifika referenspunkter men också med en förväntad 
förändring i och med tidens gång. Detta ger att hållbarhetsbegreppet är kontextuellt, 
det vill säga att uppfattningarna om vad som är hållbart förändras beroende på tid, 
rum och sammanhang. Att hållbarhetsbegreppet är svårt att ge en exakt definition 
innebär att det kan användas på flera sätt och få olika betydelser i olika sammanhang. 
Robinson (2004) beskriver hur tolkningsutrymmet i hållbarhetsbegreppet ger 

                                                

 
9 Skillnad i användningen av begreppen hållbarhet respektive hållbar utveckling diskuteras vidare i 
Robinson (2004) 
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utrymme för att begreppet används även för aktiviteter som inte är hållbara, av 
Robinson benämnt som fake greenery (Robinson 2004).  

Vagheten inom begreppet samt risken för fake greenery har lett till utvecklingen av 
flertalet olika sätt att mäta ekologisk hållbarhet (Robinson 2004). Detta leder oss in på 
den andra punkten, hållbarhet i absoluta mått. Jag kommer här ta upp två sätt att se på 
ekologisk hållbarhet i absoluta mått, planetens gränser samt ekologiskt fotavtryck. 

Rockström m.fl. (2009) har i en artikel från 2009 gjort ett försök att definiera 
planetens gränser, vilket innebär inom vilka ramar mänskligheten kan verka utan att 
riskera stora miljöförändringar med potentiellt katastrofala följder. De nio gränser 
som definierats är: klimatförändringar, havsförsurning, minskning av stratosfäriskt 
ozon, biogeokemisk kväve- och fosforcirkulation, global sötvattenanvändning, 
förändrad markanvändning, förlust av biologisk mångfald, kemiska föroreningar och 
atmosfärisk aerosolbelastning. För dessa nio har Rockström m.fl. definierat absoluta 
gränser för sju av dem och uppskattat att tre av dessa överskrids idag (se figur 1, 
Rockström m.fl. 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Det gröna (inre ljust skuggade) området representerar det utrymme inom vilket människor kan 
verka utan att riskera stora miljöförändringar, de röda (mörkare skuggade) områdena representerar det 
utrymme vi idag verkar inom. Punkterna visar utvecklingen i tid från 1950 och framåt för olika 
kontrollvariabler. Enligt Rockström m.fl. (2009) överskrids planetens gränser för förlust av biologisk 
mångfald, kvävecirkulering och klimatförändringar idag. Bild från Rockström m.fl. (2009) 
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Det utrymme som finns att verka inom planetens gränser benämns som safe operating 
space for humanity (Rockström m.fl. 2009), fritt översatt; mänsklighetens 
handlingsutrymme.  

De gränser som sätts upp för mänsklighetens handlingsutrymme kan kopplas till 
hållbarhetsbegreppet genom att de ger en gränsdragning för hur mycket människan 
kan påverka planeten innan påverkan utgör en allvarlig risk för abrupta 
miljöförändringar.  

There are, as far as we have determined in this proof- of-concept paper, nine planetary 
boundaries. On condition that these are not transgressed for too long, humanity appears 
to have freedom to maneuver in the pursuit of long-term social and economic 
development within the stability domain provided by the observed resilience of the 
Earth System in the Holocene. (Rockström m.fl. 2009) 

Planetens gränser sätter därmed absoluta ramar för vad som kan anses som hållbart, i 
de fall där mänsklighetens redan agerar utanför sitt handlingsutrymme, finns inget 
utrymme för ytterligare belastning.  
 
Ett annat perspektiv på ekologisk hållbarhet i absoluta mått är det ekologiska 
fotavtrycket. Det ekologiska fotavtrycket är ett beräkningsverktyg som summerar 
mänsklig påverkan och resursförbrukning och enheten som detta mäts i är 
bioproduktiv yta (Chambers m.fl. 2000). Genom detta beräkningsverktyg kan man för 
en viss region (världsdel, land, region, kommun) beräkna regionens ekologiska 
fotavtryck, det vill säga behov av bioproduktiv yta, och sedan jämföra detta med 
vilken areal som finns att tillgå (Paulsen m.fl. 2011). Teorin om ekologiska fotavtryck 
grundar sig på att ett villkor för hållbar utveckling är att vi inte använder naturens 
material och tjänster snabbare än i den takt som naturen kan återskapa dem 
(Chambers m.fl. 2000) vilket i praktiken innebär att alla icke-förnybara resurser faller 
utanför vad som kan kallas hållbart. År 2007 överskred världen sitt ekologiska 
fotavtryck med 50 % (Paulsen m.fl. 2011). Det ekologiska fotavtrycket är på många 
sätt ett trubbigt verktyg då det inte tar hänsyn till ojämlik resursfördelning och 
befolkningsmängd, men är samtidigt pedagogiskt och kan visa på att planetens 
resurser är begränsade.  

4.2.2 Miljöhälsoagendan och hållbarhetsagendan  
Nästa perspektiv på urban grönstruktur och ekologisk hållbarhet är uppdelningen 
mellan miljöhälsoagendan och hållbarhetsagendan. McGranahan och Satterthwaite 
delar upp urbana miljöproblem i två agendor. Den första är Environmental health 
agenda eller the brown agenda, på svenska miljöhälsoagendan (författarens 
översättning). Denna agenda fokuserar på lokala och akuta miljöproblem där 
tyngdpunkten ligger på människors hälsa. Den andra agendan är The sustainability 
agenda eller the green agenda, på svenska hållbarhetsagendan (författarens 
översättning). Hållbarhetsagendan fokuserar på regionala och globala miljöproblem 
och huvudfokus ligger på ekosystemens hälsa snarare än människans. McGranahan 
och Satterthwaite menar att det finns både reella målkonflikter samt gemensamma 
mål för dessa två agendor men att de olika perspektiven är viktiga att lyfta upp vid 
prioriteringar av olika åtgärder (McGranhan och Satterthwaite 2000).  

Uppdelningen mellan de två agendorna går exempelvis att applicera på målkonflikten 
som finns i att förtäta städer och samtidigt ge människor en bättre livsmiljö (se 
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exempelvis Boverket 2007). I en tätare stad kommer vi bli mer utsatta för vissa av 
miljöproblem, exempelvis buller. Ett potentiellt mer resurssnålt levnadssätt kan dock 
ge en skademinimering i ett regionalt och globalt perspektiv, vilket också kan påverka 
vår livskvalitet på andra, men kanske mer indirekta sätt. Förtätning och strategin om 
den täta staden (se sid 4) kan därmed sägas tillhöra hållbarhetsagendan. 

Hur ser det då ut med insatser för ökad grönstruktur, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i stadsmiljö? Insatserna är i första hand lokala och har också en 
tyngdpunkt på lokala förbättringar för människors livsmiljö. Som tidigare visat är 
argumenten för biologisk mångfald i stadsmiljö koncentrerade på estetiska och 
pedagogiska världen. Den biologiska mångfalden i stadsmiljö har ringa betydelse för 
bevarandet av den biologiska mångfalden i stort, men kan ändå spela en viss roll i att 
stärka omgivningens växt- och djurliv. Insatser för biologisk mångfald bidrar därför i 
första hand till miljöhälsoperspektivet, men till viss del även till 
hållbarhetsperspektivet (se tabell 1).  

Åtgärderna för förbättrad luftkvalitet och minskat buller kan visserligen få 
överspillningseffekter, men för både luftkvalitet och buller är även de lokala 
effekterna av okänd betydelse. Av de åtgärder som tidigare utretts är det därmed 
framförallt minskade föroreningsmängder i dagvattenhanteringen som kan sägas har 
ett mer regionalt eller globalt perspektiv, samt med direkta effekter på ekosystemens 
hälsa.  

Tabell 1. Stort X innebär ett strakt samband, litet x ett svagt samband.  

4.2.3 Åtgärdshierarki 
De ekosystemtjänster som jag tidigare tagit upp: luftkvalitet, bullerdämpning, 
vattenreglering och klimatreglering kan alla, med varierande resultat, genom 
etablering av gröna miljöer användas som insatser för en bättre miljö i staden. Men 
när olika insatser i stadsmiljön utformning görs är det viktigt att tänka på vad dessa 
åtgärder eller insatser gör.  

Det sista perspektivet jag kommer ta upp är det som jag kallar åtgärdshierarki. Med 
åtgärdshierarki menar jag en uppdelning av olika typer av åtgärder efter dess grad av 
inverkan i befintliga system och hur dessa åtgärder kan placeras en viss 
prioriteringsordning. 

Inom teorier kring miljökompensation samt miljökonsekvensbeskrivning återfinns en 
terminologi för att separera olika typer av åtgärder. Vad som belyses i teorier om 

Insats	  eller	  åtgärd	   Miljöhälsoagendan	   Hållbarhetsagendan	  

Insatser	  för	  ökad	  biologisk	  mångfald	   X	   x	  
Förbättring	  av	  luftkvalitet	   X	   x	  
Minskat	  buller	   X	   x	  
Vattenreglering	  för	  minskade	  flöden	   X	  

	  Vattenreglering	  för	  minskade	  
föroreningsmängder	   X	   X	  

Insatser	  för	  klimatreglering	   X	  
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miljökompensation, bland annat i den så kallade balanseringsprincipen är tre olika 
nivåer av kompensationsåtgärder. Balanseringsprincipen avser en trestegsmetod 
vilken inkluderar både att undvika, minimera samt till sist kompensera en miljöskada 
(Persson 2011). En liknande trestegsmetod återfinns vid tillståndsgivning för 
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken och för vilka en 
miljökonsekvensbeskrivning krävs, där åtgärder ska vidtas för att i första hand 
undvika, i andra hand minska, och i tredje hand avhjälpa skadliga verkningar 
(Miljödepartementet 1997). I en studie från Boverket om klimatanpassning av städer 
genom grönstruktur (Boverket 2010) har det första steget, undvika, rationaliserats bort 
och man använder endast begränsning och anpassning.10 

Jag kommer i fortsättningen använda mig av boverkets terminologi med tillägget 
undvikande. Undvikande åtgärder innebär att man genom åtgärder förhindrar att ett 
miljöproblem uppstår, begränsande åtgärder reducerar negativ påverkan från en 
aktivitet och anpassningsåtgärder är åtgärder som dämpar negativa effekter av ett 
miljöproblem som uppstått genom en aktivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Åtgärdshierarkins tre steg. Förlaga från UNEP (2002). 
 
Poängen med åtgärdshierarkins tre steg är att de ska användas för att i möjligaste mån 
undvika negativ miljöpåverkan. En nyckelprincip är att undvikande åtgärder föredras, 
därefter begränsande och sist anpassande (se figur 2, UNEP 2002).  

För att undvikande åtgärder ska kunna utföras krävs oftast att åtgärdstänkandet 
kommer in tidigt i en process, exempelvis en exploatering. Ju länge in i processen 
(exempelvis ett bygge) man kommer desto mer begränsade blir möjligheterna och till 
slut återstår endast anpassande åtgärder (UNEP 2002).  

                                                

 
10 Ursprunget för dessa olika typer av åtgärdshierarkier verkar alla härstamma från en artikel av J. 
Mitchell (1997), jag har dock inte lyckats finna varken artikeln eller Mitchell själv, trots att artikeln är 
citerad i flera artiklar.  

Undvikande	  

Begränsande	  

Anpassande	  

Föredragna	  

Oönskade	  
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När det gäller ekosystemtjänsterna som har behandlas kan dessa i första hand erbjuda 
anpassningsåtgärder (se tabell 2), det vill säga, dämpa effekter av miljöproblem som 
redan uppstått.  

Tabell 2. Ekosystemtjänster som åtgärder.*När orsaken till klimatproblem är den bebyggda miljön, ** 
När orsaken till klimatproblemen är växthuseffekten  

 

Om åtgärdshierarkin följs ska anpassningsåtgärder bara tillämpas efter att alla 
möjligheter till undvikande eller begränsande åtgärder är uttömda.  

Åtgärder genom ökad grönstruktur och ekosystemtjänster i förhållande till 
åtgärdshierarkin kommer att diskuteras vidare i kapitel 6.  

  

Åtgärd	  genom	  ökad	  grönstruktur	  
och	  ekosystemtjänster	  

Undvikande	  
åtgärder	  

Begränsande	  
åtgärder	  

Anpassnings-‐	  
åtgärder	  

Förbättring	  av	  luftkvalitet	  
	   	  

X	  
Minska	  buller	  

	   	  
X	  

Vattenreglering	  för	  minskade	  flöden	  
	  

X	  
	  Vattenreglering	  för	  minskade	  

föroreningsmängder	  
	   	  

X	  
Klimatreglering	  

	  
X*	   X**	  
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5 Projektet Södra Nyhamnen i Malmö – en 
tillämpningsstudie 

I Malmö planeras en omfattande om- och nybyggnad i Södra Nyhamnen som är 
beläget mellan inre hamnen och stationsområdet. Jag kommer här att använda ett 
specifikt projekt i Södra Nyhamnen som en tillämpningsstudie. Projektet är ett 
skolexempel på ett förtätningsprojekt där det dessutom finns en uttalad ambition att 
satsa på gröna miljöer och ekologisk hållbarhet. Jag kommer här beskriva området 
och dess förutsättningar för grönstruktur, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Jag kommer även att diskutera hur grönstrukturen kan utformas för att ge största 
möjliga utdelning gällande biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I kapitel 6 
kommer jag att sätta förslagen i relation till begreppet ekologiskt hållbar utveckling.  

 Bild 1. Vy över Jernhusens tomt i Södra Nyhamnen, tomtgränsen markerad i rött. © Kartunderlag: 
Malmö Stadsbyggnadskontor (Malmö Stadsbyggnadskontor 2010) 
 
Området Södra Nyhamnen (se bild 1) består idag till största delen av verksamheter 
som lättare industri, lager och kontor. Bebyggelsen är idag blandad med gamla 
tegelhus, nya kontorsbyggnader och lagerlokaler. Söder om Carlsgatan finns ett smalt 
stråk som hör till bangården och ägs av Jernhusen. På denna plats finns idag en stort 
och lågt gammalt tegelhus som verkar användas för lagerhållning, samt ett mindre 
tegelhus i villastorlek. I övrigt finns endast en asfaltsplan och bangården (se bild 2). 
Fastighetsägaren Jernhusen planerar att bygga flera nya hus som är tänkta att 
användas både för kontor, bostäder och hotell. Arkitektfirman Kanozi, som tagit fram 
ett gestaltningsförslag för det nya området skriver på sin hemsida ”Kvarteren skall ha 
en ekologiskt hållbar profil, och de ska vara funktionsblandade, med butiker, 
verksamheter, kontor” (Kanozi Arkitekter 2009).  
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Bild 2. Vy över Jernhusens tomt i Södra Nyhamnen 2012-03-19, inte mycket till grönska i dagsläget. 

5.1 Områdesbeskrivning  
Jernhusens tomt i Södra Nyhamnen sträcker sig från området strax norr om 
centralstationen och cirka 600 meter österut (se bild 1). Den västra delen av området 
håller i skrivande stund på att detaljplaneläggas medan det för de östra delarna endast 
finns ett planprogram med gestaltningsförslag som skissar upp hur bebyggelsen skulle 
kunna se ut. Planeringen av bebyggelsen i den västra delen är påbörjad men ännu i ett 
tidigt skede, jag kommer därför inte gå in på detaljer kring specifika huskroppar och 
gårdar. Några bärande förslag som presenteras i planprogrammet är att det kommer 
vara en relativt tät och hög bebyggelse, det kommer att finnas ett torg i den västra 
delen av området och i den östra delen av området kommer bebyggelsen att vara 
upphöjd mot spårområdet. Denna upphöjnad kommer innebära att husen kommer att 
stå på en sockel vilken utgörs av ett två våningar högt parkeringsgarage, upphöjnaden 
kallas för ”bangårdsterassen”(Malmö Stadsbyggnadskontor 2010).  
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5.1.1 Närbelägna naturområden och naturvärden 
Området för byggnationen av Södra Nyhamnen utgörs av fyllnadsmassa och har 
således ingen ursprunglig terrester miljö. De närmaste ett ”naturlikt” ekosystem vi kan 
hitta (om än dock långt ifrån opåverkat) är de strandmiljöer vi finner norr och söder 
om Malmö. Här finns strandtyperna strandäng och marskkust med fina jordpartiklar. 
Dessa strandmiljöer har historiskt sett utnyttjas som betes- och slåttermark vilket har 
gett en flora med betesgynnade arter (Emanuelsson m.fl. 2002). Den strandmiljö med 
naturlig strandlinje som ligger närmast Södra Nyhamnen finns vid Tågarps hed, norr 
om Spillepengen (Burlövs kommun 2012). 

På närmare geografiskt avstånd än strandmiljöerna finns Malmös parker, exempelvis 
Slottsparken, Kungsparken, Beijers Park och Rörsjöparken. I parkerna är miljön 
frodig men väl efterhållen. Kärlväxtfloran är ur botanisk synvinkel trivial (Malmö 
stad 2010a). Vad som dock lyfter parkerna ut diversitetssynpunkt är de strukturer som 
kan finnas i gamla och grova träd vilket är till glädje för kryptogamer, insekter, 
fladdermöss och fåglar.  

Än närmre än parkerna finns ett antal områden med ruderatmark (se bild 3). 
Ruderatmarken är oftast relativt ”ny” mark det vill säga mark som nyligen varit 
bebyggd men där byggnader rivits, upplag av schaktmassor eller bangårdar och 
banvallar som utsätts för störningar. Ruderatmarken är därmed ofta nykoloniserad, 
och de växter som är först framme är ofta små, snabbväxande och bra på att sprida 
sig. Den abiotiska miljön vid järnvägsområdena består av öppna sand- och grusytor 
(Olsson m.fl. 2003). För att den ruderata biotopen ska bevaras måste marken utsättas 
för regelbunden störning, vilket gynnar de kortlivade och konkurrenskänsliga 
ruderatmarksarterna. Den ruderatmark som har lämnats att utvecklas fritt en tid 
kommer att utveckla mer biomassa, med större och mer gräs, fleråriga växter, träd och 
buskar vilka konkurrerar ut de typiska ruderatmarksarterna (Naturdatabasen Malmö 
2012a). Ruderatmarksväxterna har ett brokigt ursprung, vissa av dem härrör från 
havssträndernas och torrängarnas flora medan andra är trädgårdsväxter eller växter 
som avsiktligt eller oavsiktligt spridits med människors hjälp (Olsson m.fl. 2003). Just 
järnvägsområden och hamn- och industriområden är områden som är särskilt belönade 
med tillfälliga förekomster av växter vilka sprids långväga med hjälp av tåg, lastfartyg 
och lastbilar (Florgård m.fl. 1994, Nordmalm m.fl. 1999). Ruderatmarksvegetationen 
framhålls ofta som både artrik och värdefull (Florgård m.fl. 1994, Olsson m.fl. 2003, 
Malmö stad 2010a, Bernes 2011). 
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Bild 3. Ruderatmark nära järnvägsspåret, Maskinvägen i Lund. Här växer exempelvis klotullört, en 
växt med bara ett trettiotal kända lokaler i Sverige. Foto: Magnus Billqvist 
 
Malmö stad har i naturvårdsprogram 2010 genomfört en omfattande inventering av de 
områden i kommunen som anses särskilt värdefulla ur ett naturvårdsperspektiv, 
samtidigt framhålls att områdena inte är regelmässigt inventerade gällande flora och 
fauna. Naturvårdsprogrammets områdesbeskrivningar utgör dock en god grund för 
uppskattningen av vilka värdefulla arter som finns i närområdet. De områden som har 
bedömts har värdeklassats från klass 1 till 4, där 1 är den högsta klassen (Malmö stad 
2010b). I nära anslutning till området Södra Nyhamnen finns område 6, 7 och 8 i 
områdesinventeringen (se bild 4) vilka alla har fått värdeklass 2. De tre områdena 
utgörs alla av ruderatmark samt dammar i område 7.  

 
Bild 4. Område 6, 7 och 8 markerat i rött och nybyggnadsområdets ungefärliga läge markerat i gult i 
nedre högra hörnet. © Kartunderlag: Malmö Stadsbyggnadskontor (Malmö stad 2010b) 
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 Arter i området 5.1.1.1

På de tre områdena 6, 7 och 8 hittades 119 kärlväxtarter, antalet arter ska tas som en 
indikation då det dels inte är en regelrätt inventering som har gjorts och arterna som 
har hittats ibland bestämts endast till släkte.  

Genom att jämföra de växtarter som tas upp i områdesbeskrivningarna för område 6, 7 
och 8 med listor över rödlistade kärlväxter i Skåne (Gärdenfors 2010) fann jag två 
rödlistade arter: piggtistel (NT) och alm (VU). Piggtisteln har sitt huvudsakliga 
habitat på jordbruksmark men kan även förekomma i urbana miljöer. Orsaken till att 
almen är rödlistad är framförallt utbrott av almsjuka (SLU 2012), almen är i övrigt 
den vanligaste trädarten i Malmö (Malmö stad 2005). 

I område 6 och 7 hittades 17 fågelarter i Malmö stads områdesbeskrivningar, i område 
8, som är det som är närmast Södra Nyhamnen-området, observerades inga fåglar. En 
rödlistad art hittades, drillsnäppa, men denna är liksom de flesta av de andra funna 
fåglarna bundna till de dammar som finns i område 6 och 7. En annan art som inte 
finns med i områdesbeskrivningarna men som finns i området är den svarta 
rödstjärten som setts i området kring Lodgatan (Naturdatabasen Malmö 2012b).  

På område 6 och 8 finns 14 arter. Av dessa är särskilt den mindre taggmätaren talrik 
(Malmö stad 2010b) denna har äkta johannesört som värdväxt och är klassad som 
nära hotad (NT) i rödlistan. Ytterligare en rödlistad art är den sexfläckiga 
bastardsvärmaren (NT) vilken lever på olika ärtväxter (SLU 2012). 

Malmö stad har genomfört återkommande fladdermusinventeringar i Malmös 
grönområden, den senaste från 2008. I inventeringen framkommer att antalet noterade 
arter och individer av fladdermöss är överraskande stort i ett så urbaniserat område 
som Malmö stad. Inventeringarna är dock gjorda i parkmiljöer, och viktiga element 
för fladdermössen är förutom en stor produktion av insekter också grova träd där 
fladdermössen kan hitta bo och viloplatser (Naturvårdskonsult Gerell 2008). 

5.1.2 Luft, buller, nederbörd och klimat i området 
Det största luftproblemet i Malmö idag är höga halter av kvävedioxid i gatunivå 
(Malmö stad 2012). Vägtrafiken är en stor källa till luftföroreningar (Malmö stad 
2012), men även järnvägstrafiken kan vara en stor källa, framförallt i form av 
partiklar (Gustavsson m.fl. 2007). Trafikprognosen för Carlsgatan för år 2020 är 16 
000 fordon/dygn och då är trafik som tillkommer på grund av utbyggnaden i Södra 
Nyhamnen inte inkluderad (Malmö Stadsbyggnadskontor 2010). Vi kan således anta 
att det kommer förekomma en hel del luftföroreningar i området, framförallt 
kvävedioxid och partiklar.  

Enligt Malmö stads bullermätningar har området idag en bullernivå från tågtrafiken 
om 40-65 dBA (Malmö stad 2011a) och från vägtrafiken om 45-65 dBA (Malmö stad 
2011b), båda dessa mätningar avser dygnsmedel 2 meter ovan mark. Buller från 
tågtrafik uppfattas ofta som mindre störande än buller från tågtrafik, vilket motsvarar 
ungefär 6-7 dBA, å andra sidan upplevs två ungefär lika störande trafikljud samtidigt 
som att den totala störningen ökar med cirka 4,5 dBA (Berglund m.fl. 2002), enligt 
den logaritmiska skalan ökar ljudvolymen med 3 dBA (Naturvårdsverket 2012). 
Störningarna från tågtrafiken kommer från spårområdet, söder om tomten, medan 
störningarna från vägtrafiken framförallt kommer från Carlsgatan, norr om tomten. 
Tomten som ska bebyggas är med andra ord inklämd mellan två rejäla bullerkällor. 
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Vid bebyggelse kommer ljudmiljön att förändras både på grund av 
avskärmningseffekter och fasadreflexer, men området har en potentiell bullernivå om 
upp till 70 dBA utomhus. 

Vad gäller förhållandena för dagvattenhantering kan följande nämnas. Jernhusens 
tomt i Södra Nyhamnen är cirka 7 hektar stor (Malmö Stadsbyggnadskontor 2010) 
och nederbörden för området ligger på cirka 600 millimeter årligen. 11  På en 
kvadratmeter faller således årligen 0,6 kubikmeter/kvadratmeter. Detta innebär att det 
varje år kommer falla cirka 42 000 liter nederbörd över tomten som ska bebyggas. 

Malmös recipienter för dagvatten är idag hårt belastade (Malmö stad 2008a), och 
Malmö stad har därför utformat såväl policy och strategier för omhändertagande av 
dagvatten (Malmö stad 2000, 2008a). Dagvattnets föroreningsgrad kan klassificeras i 
tre nivåer, låga, måttliga och höga (Malmö stad 2008a). I Malmö klassificeras även 
recipientens känslighet, då gällande flöden, näringsämnen och föroreningar. Klasserna 
på skalan går från 1-3, där 1 är mycket känslig och 3 är mindre känslig. Underlaget 
för klassificeringen har utarbetats tillsammans med limnolog men är trots detta 
bristfälligt (Malmö stad 2008a). Klassningarna ger en indikation på var 
reningsåtgärder kan vara nödvändiga, höga föroreningsmängder i kombination med en 
känslig recipient ökar incitamenten för att införa någon form av dagvattenrening. 
Dagvattenrecipienten Malmö hamn klassas som mindre känslig för höga flöden, 
känslig för närsalter och mycket känslig för föroreningar, undantaget salt (Malmö stad 
2008a) Med en beräknad belastning på över 15 000 bilar per dygn kommer 
föroreningsnivåerna vid Carlsgatan bedömas som så höga att det behövs rening av 
dagvatten (Malmö stad 2008a), vilket förstärks ytterligare av den föroreningskänsliga 
recipienten. 

Lokalklimatet i Skåne är milt och i genomsnitt varmast i Sverige. Medeltemperaturen 
ligger på ungefär 0 grader i januari och 17 grader i juli (SMHI 2012). Klimatet i 
Malmö är blåsigt året om (Johansson och Kronvall 2010). Några studier om eventuell 
värmeöeffekt i Malmö verkar inte finnas att tillgå.  

5.2 Aktörer och målsättningar 
De aktörer som i ett initialt skede är inblandade i platsens utformning är i första hand 
markägaren – Jernhusen, men också Malmö stad som står för detaljplan och bygglov.  

Jernhusen skriver på sin hemsida:  

Genom att bygga bostäder och kontor nära stationen kan värdefull naturmark sparas 
samtidigt som fler människor kan får möjlighet att enkelt resa kollektivt. Och det är bra 
både för Malmö och miljön. (Jernhusen 2012) 

Vidare finns även en ambition om biologisk mångfald:  

Vi gör hela området mer levande genom att klä både tak och väggar med växter så att 
också fåglar och andra små djur trivs. Dessutom kommer vi att anlägga en biodukt, ett 
grönskande stråk som vi kallar Bangårdsterrassen, för promenader och cykelturer längs 
med spåren.(Jernhusen 2012) 

                                                

 
11 Stefan Milotti, ingenjör på VA SYD, telefonintervju den 20 april 2012. 



33 

För bebyggelsen i Södra Nyhamnen finns alltså en uttalad ambition om både 
stadsförtätning och att det ska finnas grönska. Peter Härle, affärsutvecklare på 
Jernhusen menar att det finns tre skäl till detta. Det första skälet är visuella och att det 
gröna ska finnas med för att folk ska må bra. Det andra skälet är att de gröna 
miljöerna kan användas tekniskt för exempelvis bullerdämpning eller luftrening. Det 
tredje skälet är att bidra till biologisk mångfald, både för att det är ”roligt” och för att 
”skryta med”12.  

Malmö stads målsättningar kring ekologisk hållbarhet i ny bebyggelse uttrycks bland 
annat genom stadens miljöprogram och översiktsplan. De mål i Malmö stads 
miljöprogram som anknyter till stadsmiljö berör resursutnyttjande av mark, att staden 
ska vara renare och tystare med fokus på luftföroreningar och buller, utveckling av 
gröna och blå kvaliteter samt en god vistelsemiljö. Hållbar stadsutveckling tas upp 
som mål i avseendet att Malmö ska ”hålla en tätposition inom området” (Malmö stad 
2009). I Malmö stads förslag till ny översiktsplan (Malmö stad 2011c) förklaras under 
rubriken Resurseffektivt samhälle och ekologisk uthållighet att: ”Målen är att 
långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga och att inte utsätta naturen och 
människors hälsa för negativ miljöpåverkan.” (Malmö stad 2011c). De strategier för 
stadsmiljöns utformning som Malmö stad förespråkar handlar både om den gröna 
staden och om byggandet av en nära och tät stad (Malmö stad 2011c). ”En tät och 
grön stad” är en del av den vision som Malmö stad målar upp i samrådsförslaget till 
ny översiktsplan. I Malmös fall är alternativet till förtätning att exploatera på 
högkvalitativ jordbruksmark (Malmö stad 2011c). Från Malmö stads håll tycks det 
alltså finnas goda incitament att verka för ökad grönstruktur. Kommunens främsta 
verktyg för detta, är utöver översiktsplanen, detaljplanen. Här har man tagit fram ett 
verktyg som kallas för grönytefaktor.  

5.2.1 Kommunens krav - Grönytefaktor 
Malmö stad har som villkor i detaljplanen för områdets första byggnadsetapp ställt 
som krav att området ska ha en grönytefaktor på 0,513. Grönytefaktorn är ett mått som 
anger mängd och kvalité av gröna och icke-hårdgjorda ytor på en tomt och är 
kommunens verktyg för att villkora att en viss mängd grönska måste finnas på en tomt 
(Malmö stad m.fl. 2009).  

Uträkning av grönytefaktorn sker enligt en klassningstabell där varje marktyp har 
tilldelats ett värde mellan 0 och 1. Hårdgjorda ytor som asfalt har värdet 0 och 
vegetation på mark värdet 1, extensiva vegetationstak får värdet 0,6 och intensiva 
vegetationstak får värdet 0,7-0,9 beroende på växtbäddens djup. Ytornas värde 
multipliceras sedan med marktypens area i området, värdet för alla marktyper gånger 
dess area summeras och därmed får man fram områdets grönytefaktor. Finns stora 
träd så ger detta tilläggspoäng mellan 0,3 och 0,7 beroende på trädets storlek. 
Klassningstabellen fokuserar på biologisk mångfald och vattenreglering (Malmö stad 
m.fl. 2009). 

Grönytefaktorn bygger på en biotopvärdesklassning, som togs fram i samband med en 

                                                

 
12 Peter Härle, affärsutvecklare på Jernhusen, samtal om Södra Nyhamnen den 16 april 2012. 
13 Ted Gustavsson, arkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Malmö, samtal kring detaljplan för Södra 
Nyhamnen den 10 april 2012. 
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skrivelse om användandet av balanseringsprincipen 14 , författad av 
stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund & Malmö 2003. 
Biotopvärdesklassningen byggde på Nordiska ministerrådets ”Vegetationstyper i 
Norden” med tillägg av vissa urbana funktioner (Dahl m.fl. 2003). 

Krav på grönytefaktor ingår som villkor för byggherrar som vill bygga på kommunal 
mark i Malmö stad genom Miljöbyggprogram SYD (Malmö stad m.fl. 2009). 
Miljöbyggprogrammet fokuserar på fyra områden för hållbart byggande: energi, 
innemiljö - hälsa och komfort, fuktskydd och urban biologisk mångfald. Byggherren 
får välja mellan tre olika ambitionsklasser inom dessa fyra områden, 
ambitionsklasserna heter A, B och C, där A är den högsta. För klassen urban biologisk 
mångfald används grönytefaktorn (Malmö stad m.fl. 2009). 

För att uppnå klass A, det vill säga den högsta ambitionsklassen ska grönytefaktorn 
ligga på minst 0,5 för bostäder och 0,4 för lokaler. Utöver att uppnå grönytefaktorn 
måste byggherren också bevara den värdefulla vegetation som fanns på platsen innan 
byggnationen påbörjades, utforma en del av gården enligt en av flera valbara 
biotoptyper, anlägga boplatser för fåglar, insekter, igelkottar och bin samt ha en öppen 
dagvattenhantering på tomten. De biotoper som finns att välja mellan är: 

• Torräng 
• Äng 
• Lund 
• Våtmark 
• Havsstrandsbiotop 
• Klippbiotop 
• Stenparti med nektargivande växter 
• Vilt buskage (Malmö stad m.fl. 2009) 

Detta gäller alltså bara för byggherrar som vill bygga på kommunal mark, och även de 
behöver självfallet inte välja nivå A.  

Jernhusen behöver inte delta i miljöbyggprogram SYD då de själva äger marken som 
ska bebyggas, kommunen kan ändå ställa vissa krav angående grönytefaktorn genom 
detaljplanen. Kraven som ställs inom klass A för biologisk mångfald inom 
miljöbyggprogrammet ger dock förslag på insatser för främjande av biologisk 
mångfald, och lyfter fram förslag på biotoptyper som anses önskvärda. 
Klassningstabellen för grönytefaktorn ger också en tydlig rangordning av olika sorters 
markanvändning. Vad jag anser att man kan ta med sig från grönytefaktormodellen är 
att det finns en hierarki mellan olika markanvändningsformer, med avseende på vad 
de kan åstadkomma gällande biologisk mångfald och vattenreglering.  

                                                

 
14 Den kanske mest utredda principen eller metoden för kommuner att hantera förlust av naturvärden 
vid exploatering är balanseringsprincipen. Balanseringsprincipen utgår ifrån ”att alla fysiska 
förändringar påverkar miljön och att den som orsakar negativ påverkan ska kompensera den” (Grip et 
al 1999). Balanseringsprincipen har sina rötter i den tyska plan- och bygglagstiftningen från 1997 samt 
naturvårdslagen från 1987 och introducerades i Sverige av bland andra Erik Skärbäck och Elsa Grip. 
(Persson 2011) Balanseringsmetoden avser en trestegsmetod vilken inkluderar både att undvika, 
minimera samt till sist kompensera (vilket delas upp i att utjämna och ersätta). 
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5.3 Plats för grönstruktur  
För de miljöer på tomten som inte kommer bebyggas finns alla möjligheter att göra 
miljöerna så gröna som möjligt. Begränsningen ligger i att ytornas primära funktion i 
första hand måste tillfredsställas. Vi kan exempelvis inte plantera träd mitt i 
cykelbanan men kanske strax vid sidan om.  Vi får här återigen anledning att 
återkomma till mångfunktionalitet. Att bygga in mångfunktionaliteten är en fråga om 
planering och att de gröna frågorna integreras i planeringsprocessen på ett tidigt 
stadium (Gyllin och Kruuse af Verchou 2008). Det finns flera goda exempel på design 
och utformning av gårdar och kringmiljöer med olika målbilder. En vägledning för 
utformning av bostadsgårdar med fokus på ekologis finns exempelvis i Designguide 
för ekologiskt hållbara bostadsgårdar (ISU m.fl. u.å) och i Gröna och blå 
strukturer för en hållbar stadsutveckling (Delshammar och Fors 2010). I Designguide 
för ekologiskt hållbara bostadsgårdar som är speciellt inriktad på gröna miljöer för 
bostadsgårdar tar författarna upp 7 punkter som förslag på insatser i den bostadsnära 
miljön:  

• Träd, buskar och annan vegetation 
• Gröna tak 
• Dammar, öppna dagvattensystem 
• Fasadgrönska 
• Biotoper 
• Djurbon 
• Urban odling (ISU m.fl. u.å) 

Dessa sammanfattar väl de insatser som förordas även i andra skrifter med liknande 
vägledningar. I den praktiska utformningen ska de ekologiska dimensionerna även 
samsas med behov av tillgänglighet, användbarhet, trygghet, estetik mm.  

Eftersom det primära syftet med omdaningen av Södra Nyhamnens är att bygga nya 
hus kan man tänka sig att större delen av tomten kommer bestå av just hus och att yta 
tillgänglig för plantering och grönyta på mark blir relativt liten. Just därför är det 
intressant att undersöka möjligheterna till mångfunktionella ytor. En stor potential att 
skapa ytor med flera funktioner finns i att lyfta upp grönytorna och placera dem på 
taken, så kallade vegetativa eller gröna tak, eller på huskropparnas väggar, så kallade 
gröna väggar eller växtväggar. Dessa två typer av insatser som kommer presenteras 
närmare i kommande stycken.   

5.3.1 Vegetation på tak, så kallade ”gröna tak” 
Vegetativa tak delas in i extensiva och intensiva tak, där de extensiva har ett relativt 
tunt växtsubstratlager, lägre växtlager och kräver lite underhåll medan de intensiva 
taken däremot har ett tjockare växtsubstratlager och kan härbärgera större växter. 
(Emilsson 2005). Substratdjupet är avgörande för vilken typ av växter som kan leva 
på taket (Obendorfer m.fl. 2007).  

De extensiva taken är den mest etablerade och beprövade sortens takvegetation och 
kan anläggas i ett otal olika utförande både gällande underlag, växtsubstrat, 
anläggningsmetod och arter. Gemensamt är att ett växtsubstrat medvetet har placerats 
på ett tak och att detta blivit bevuxet antingen genom plantering eller genom naturlig 
kolonisering (Emilsson 2005). De växter som passar sig för extensiva tak måste vara 
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extremt stresståliga, klara perioder av torka och vattenmättnad och ha små eller inga 
rötter (Obendorfer m.fl. 2007). Vegetationen består oftast av Sedum-arter och olika 
mossor.15 

Intensiva vegetativa tak har ett substratdjup från 15 cm och uppåt (se bild 5), här finns 
utrymme för större diversitet gällande vegetationstyp men kräver också en högre 
skötselintensitet (Weiler och Scholz-Barth 2009). De intensiva taken väger betydligt 
mer än de extensiva och lämpar sig därför ofta bättre vid nybyggen där 
byggnadskonstruktionen kan anpassas för att klara av att bära upp ett tyngre 
tak.16Weiler and Sholtz-Barth använder istället för termerna extensiva och intensiva 
vegetativa tak termerna ”living green roof” för den tunna, extensiva takvegetationen 
och ”landscape over structure” för intensiva tak som också i sin design tillåter 
människor att vistas på ytan. Det intensiva taket behöver därmed inte ses som ett tak 
utan kan istället ses som en våning eller ett golv på vilket ett landskap är byggt 
(Weiler och Scholz-Barth 2009).  

 
Bild 5. Intensivt grönt tak på Augustenborgs botaniska takträdgård. Inom anläggningen finns 950 kvm 
med vegetativa tak. Taken är till största del extensiva tak men en del intensiva med ett substratdjup på 
20 cm. Inom den botaniska trädgården pågår forskning för att testa olika underlag, växtsubstrat och 
arter17 

5.3.2 Vertikala trädgårdar och grönska på väggar 
Även grönska på väggar kan delas in i extensiva och intensiva system, där de 
intensiva har ett substrat eller växtmatta som är fäst mot väggen medan de extensiva 
är växter med rötter i marken som antingen klättrar direkt på väggen eller mot en 
spaljé som är fäst mot väggen (Alamusaed 2011).  

För klättrande växter är det inga konstigheter, det behövs en viss yta för rötter i 
marken och eventuellt spaljé för växterna att klättra på eller för att skydda fasaden. I 

                                                

 
15 Guidad visning på Augustenborgs botaniska takträdgård med Elsa Persdotter Lindström, 
trädgårdsingenjör på gröna tak-institutet och Åsa Dannestam, miljöprojektledare för ekostaden 
Augustenborg på MKB Fastighets AB den 13 mars 2012 
16Ibid.  
17 Ibid.  



37 

de intensiva systemen finns två typer av system, hydroponiska system och system 
med växtsubstrat. I de hydroponiska systemen finns inget substrat utan växterna fäster 
direkt mot ett växtmedium och får näring genom en näringslösning som recirkuleras 
och sköljer över rötterna. I lösningar med växtsubstrat finns någon typ av moduler 
som är upphängda mot en vägg och i modulerna finns jord eller annat växtsubstrat i 
vilka växtrötterna fäster (Alamusaed 2011). 

5.4 Utformningsrekommendationer 
Jag kommer nu att diskutera hur grönstrukturen i området kan utformas för att ge 
största möjliga utdelning gällande biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Eftersom planeringen av bebyggelsen är i ett relativt tidigt skede, blir 
utformningsrekommendationerna av en generell karaktär, men ändå anpassade till 
områdets förutsättningar.  

5.4.1 Biologisk mångfald  
Nordmalm m.fl. menar att vid nyanläggning av biotoper är det viktigt att ha klart för 
sig vilken målsättning som finns med de nya biotoperna (Nordmalm m.fl. 1999). För 
Södra Nyhamnenprojektet finns mig veterligen inga specifika biologiska 
målsättningar utöver de som nämns i stycke 5.2. En hypotetisk målsättning kan 
exempelvis vara att skapa en så stor artdiversitet som möjligt, med samhällen som 
anknyter till närliggande biotoper.  

Arter kan komma till det nya området antingen genom spontan invandring eller 
genom introduktion. Gällande arters möjlighet att sprida sig mellan lokaler varierar 
detta självfallet mycket beroende på vilken typ av art det gäller. För kärlväxter ligger 
den övre spridningsgränsen på cirka 1 kilometer, men för många arter rör det sig om 
betydligt kortare avstånd (Edenhamn m.fl. 1999), och vi bör därför inte räkna med en 
alltför stor självetablering då området ändå ligger relativt avskilt från andra biotoper. 
För att introducera växtarter med lokal anknytning kan man använda jord, sand eller 
grus från andra områden med exempelvis ruderatmarksflora. För ängsmark kan slaget 
hö läggas ut för att introducera en naturlik ängsmarksflora (Nordmalm m.fl. 1999). 
Material bör tas från närliggande platser för att få rätt genmaterial hos frö och plantor 
(Emanuelsson m.fl. 1996). Utifrån områdesbeskrivningen, där närliggande biotoper 
beskrivs är det i Södra Nyhamnen särskilt intressant att fånga upp strukturer från 
ruderatmarker, strandängar och parkmiljö, då det är från de här tre biotoptyperna som 
finns i närheten. Ruderatmarkerna är särskilt intressanta då andra 
ruderatmarksområden i närområdet förväntas försvinna i och med utbyggnad av 
hamnområdet. Miljöerna bör vara variationsrika men med balans i det avseendet att 
de olika habitaten inte får bli för små för att kunna hålla livskraftiga populationer 
(Nordmalm m.fl. 1999).  

För att skapa en så stor artdiversitet som möjligt bör även de grönytor som inte har en 
specifik strandängs- eller ruderatmarkskaraktär beväxas med träd, buskar och växter 
vilka producerar bär och nektar som föda för insekter, fjärilar och fåglar, och här 
föredras lokalt förekommande träd, buskar och perenner (Nordmalm m.fl. 1999, ISU 
m.fl. u.å). Enligt Kenneth Bengtsson på Skånes Ornitologiska förening är området 
inte av större ornitologiskt intresse på grund av hur det ser ut i dagsläget, han ser dock 
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möjligheter att skapa en betydligt mer fågelgästvänlig miljö, framförallt genom 
etablering av fler frö- och bärgivande träd och buskar18. Utöver föda för djurlivet är 
det också viktigt med skydd och boplatser vilket kan uppnås genom att plantera träd 
och buskar i grupper som ger en viss snårighet (Nordmalm m.fl. 1999). För att 
kompensera för att det saknas gamla och grova träd, kan holkar för fåglar och 
fladdermöss sättas upp. Rune Gerell, docent i zoologi och fladdermusexpert, menar att 
om det kommer upp tillräckligt med vegetation i form av träd och buskar i Nyhamnen 
kan även fladdermöss dyka upp där, under förutsättning att det finns boplatser.19 Man 
också kan tänka sig att man skapar nischer eller hyllor i fasaderna som gör det möjligt 
för fåglar bygga bo i. 

Ju mer grönytor som får plats desto bättre, därför bör även tak och väggar utnyttjas. 
Både extensiva och intensiva växtväggar skapar bomöjligheter för fåglar och insekter. 
Eftersom det är ny bebyggelse som ska till finns möjlighet att utforma byggnaderna så 
att de klarar att bära intensiva vegetativa tak. På Augustenborgs takträdgård har det 
gjorts inventeringar av insekter på de olika taktyperna och de fann då att det bruna 
taket, med grus från västra hannen och spontan etablering hade en stor artdiversitet20. 
Den här typen av tak skulle passa bra i Södra Nyhamnsområdet och det är då bra om 
man använder sand, jord eller grus från en närliggande ruderatmark, som kanske är i 
behov av störning.  

Sammanfattningsvis är mina utformningsrekommendationer för biologisk mångfald 
att:  

• anlägga områden med strandängs- och ruderatmarkskaraktär med material från 
närliggande biotoper exempelvis grus och slaget hö.  

• använda väggar och tak som plats för vegetation. 
• plantera frö- och bärgivande buskar som är naturligt lokalt förekommande. 
• sätta upp holkar för fåglar och fladdermöss och nischer på fasader.  

5.4.2 Ekosystemtjänster 
Förutom att öka den biologiska mångfalden i området finns det även möjlighet till 
vissa ekosystemtjänster. 

För att öka möjligheterna att minska lokala luftföroreningar bör man plantera träd 
alléer utmed Carlsgatan och järnvägsspåren och för att höja en eventuell luftrenande 
effekt bör man här välja arter med mycket bladmassa och gärna klibbiga blad. Hur 
stor luftrenande effekt som kan förväntas är dock mycket osäkert.  

Möjligheterna att uppnå bullerdämpningar med hjälp av vegetation tycks vara små, 
även om en uppmjukning av hårda ytor, exempelvis genom växtklädda fasader kan 
minska bullernivåerna något. Det är då inte växterna i sig utan jorden som har den 

                                                

 
18 Kenneth Bengtsson, vice ordförande i Skånes Ornitologiska förening, telefonintervju den 14 mars 
2012. 
19 Rune Gerell, docent i zoologi, fladdermusexpert och naturvårdskonsult, personlig kommunikation 
via e-post den 8 mars 2012. 
20 Guidad visning på Augustenborgs botaniska takträdgård med Elsa Persdotter Lindström, 
trädgårdsingenjör på gröna tak-institutet och Åsa Dannestam, miljöprojektledare för ekostaden 
Augustenborg på MKB Fastighets AB den 13 mars 2012 
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största ljuddämpande effekten. Tillförseln av positiva ljud såsom porlande vatten, 
stenkras från grusgångar och fågelkvitter kan minska obehaget av buller, fontäner och 
liknande kan därför vara att rekommendera. På Södervärns busstation i Malmö finns 
ett exempel på hur porlande vatten har använts för att maskera ut störande trafikljud 
(Malmö stad u.å.). 

För en bättre dagvatteninfiltration bör alla ytor vara så genomsläppliga som möjligt, 
men med tanke på det slitage offentliga ytor utsätts för gäller det också att tänka 
praktiskt. Ytor med hårt slitage till exempel gång- och cykelvägar kan beläggas med 
plattsättning eller genomsläpplig asfalt, där en del vatten tillåts rinna ner. Ytor med 
medelhårt slitage som exempelvis parkeringsplatser och mindre gångvägar kan 
beläggas med armerat gräs (se bild 6), grus eller singel. Ytor med lätt slitage bör låta 
beväxas med gräs eller annan marktäckare som örter och ängsblommor. Vegetativa 
tak minskar mängden dagvatten avsevärt och bör därför finnas på alla takytor. Det 

dagvatten som fortfarande kommer 
behöva tas om hand bör ledas i öppna 
dagvattensystem för att ytterligare minska 
vattenmängderna. Lokalt vid Carlsgatan 
är problemet med föroreningar större än 
stora flöden, och här bör någon slags 
reningsanläggning eller infiltration 
anläggas. I planprogrammet (Malmö 
Stadsbyggnadskontor 2010) visas skisser 
på Carlsgatans tänkta utformning med 4 
filer och mittrefug. Eventuellt skulle 
lokalt omhändertagande och rening av 
dagvatten kunna ske genom att vattnet 
som rinner av vägen leds bort i grunda 
diken i mittrefugen eller mellan väg och 
gångbana. Flera exempel på sådana 
lösningar visas i Stahre (2008).  

Bild 6. Exempel på plattbelagd gång som tillåter 
hög belastning, men som blir till gräsmatta där 
gången inte slits. Dagvattnet kan infiltrera i 
marken och behovet av dagvattenavledning 
minskar jämfört med en asfalterad yta.  
 
 

För Jernhusens räkning har det gjorts en klimatsstudie som behandlar just 
mikroklimatet kring den nya bebyggelsen vid Södra Nyhamnen. I klimatstudien 
(Johansson och Kronvall 2010) behandlas inte alls risker för höga temperaturer eller 
att det skulle bli för varmt, fokus är istället blåsten och framförallt den kalla 
nordanvinden. De höga byggnaderna som planeras befaras dessutom ytterligare öka 
blåsten genom ökad turbulens (Johansson och Kronvall 2010). Även om Malmö 
kanske oftare känns kallt och blåsigt kan det bli riktigt varmt sommartid och risken 
för värmeböljor kan öka i och med klimatförändringar. Som tur är gäller 
vegetationens klimatreglerande funktion både som lösning på vindproblemet och på 
värmeproblemet. I klimatstudiens förslag till lösningar påtalas behovet av träd, buskar 
och häckar som kan ge lä för kyliga havsvindar (Johansson och Kronvall 2010), vilka 
samtidigt kan ge skugga under varma sommardagar och minskar uppvärmningen av 
byggnader och material. 
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Sammanfattningsvis är det lite olika strukturer och typer av grönska som behövs för 
de ekosystemtjänster som jag har undersökt. Mina utformningsrekommendationer för 
ekosystemtjänster är att satsa på dagvattenhantering genom att låta så stora ytor som 
möjligt vara icke-hårdgjorda och att ytterligare fördröja det vatten som återstår genom 
öppna dagvattenkanaler. Dagvatten från vägar som är förorenat bör hindras från att nå 
en känslig recipient genom att infiltreras genom mark. Stora träd bör planteras där det 
finns utrymme, både för skuggning och för eventuell luftrening även om den 
potentiella effekten är oklar. I utformningen av området bör man också tänka på att 
tillföra positiva ljud som porlande vatten, vilket kan dämpa obehag från trafikbuller 
och att växtväggar med jordsubstrat kan minska buller på innergårdarna.  

5.5 Slutsats för tillämpningsstudien 
Den biologiska mångfalden i Södra Nyhamnen kan påverkas positivt om områdets 
utformas med fokus på en god grönstruktur, särskilt eftersom där inte finns så mycket 
naturvärden idag. Det finns också möjlighet att dra nytta av ekosystemtjänster i Södra 
Nyhamnen. Gröna tak, väggar, genomsläpplig markbeläggning och öppna 
avledningskanaler kan minska mängden dagvatten som leds ut i hamnen avsevärt. 
Infiltration av dagvatten minskar också mängden föroreningar till recipienten. 
Plantering av träd ger skugga och kan eventuellt ha en renande effekt på 
luftföroreningar, intensiva växtväggar kan ha en viss bullerdämpande effekt.  

Gällande vad som kan förväntas av ”gröna” åtgärder finns också begränsningar. Även 
om området har förutsättningar att bli bättre än andra liknande områden gällande 
biologisk mångfald är det fortfarande en mycket domesticerad miljö. Ambitionen bör 
vara att göra det bästa möjliga efter de förutsättningar som finns. För 
ekosystemtjänsterna finns begränsningar både i hur stora insatser som går att 
åstadkomma samt för hur stor påverkan insatserna kan åstadkomma. Även om 
åtgärderna som beskrivs ovan inte kan visas vara effektiva var för sig finns ofta 
synergieffekter i etableringen av grönstruktur, det som tidigare beskrivits som 
multifunktionalitet Vi bör också komma ihåg att de rekreativa och kulturella 
ekosystemtjänsterna, vilka spelar en stor roll för människors hälsa och välmående 
tillkommer. 
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6 Sammanfattande diskussion 
Jag har i denna uppsats visat hur etablering av gröna miljöer kan användas för att ge 
skapa ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald i stadsmiljö, jag har redogjort 
för vilka effekter detta kan ha samt vari begränsningarna ligger. I 
tillämpningsexemplet Södra Nyhamnen har jag visat på ett mer praktiskt plan hur 
grönstrukturen utifrån dagens kunskapsnivå bör utformas för att ge största möjliga 
utdelning gällande biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Vad som återstår är att diskutera vad den urbana grönstrukturen har för reell inverkan 
i relation till hållbarhetsbegreppet samt hur de föreslagna åtgärderna i Södra 
Nyhamnen kan anses bidra till en ekologisk hållbarhet.  

Jag har diskuterat hållbarhetsbegreppet ur tre olika perspektiv vilka jag anser fångar 
en del av den problematik som finns kring urban grönstruktur och ekologisk 
hållbarhet. Perspektiven jag syftar på är hållbarhet i relativa och absoluta mått, 
miljöhälsoagendan och hållbarhetsagendan samt åtgärdshierarkin. Jag kommer här 
att diskutera grönstruktur och ekosystemtjänster utifrån dessa perspektiv samt 
använda Södra Nyhamnen som exempel. Vi börjar med ekologisk hållbarhet i relativa 
och absoluta mått. 

Om hållbarhetsbegreppet ses som relativt är det lätt att säga att en ökad grönstruktur 
bidrar till ekologisk hållbarhet. En ökad grönstruktur har vissa fördelar, och insatserna 
ligger oftast utöver det som kan benämnas som ”gängse praktik”. Om man ser 
hållbarhet som något som är mer ekologiskt hållbart än något annat behöver 
eventuella fördelar inte kvantifieras eller vägas mot nackdelar. Ska vi däremot tala om 
absolut hållbarhet behövs en helt annan typ av bedömning. Jag har tagit upp två 
teorier om ekologisk hållbarhet i absoluta mått, planetens gränser och det ekologiska 
fotavtrycket. Båda dessa ger en helhetsperspektiv snarare än verktyg att tillämpa vid 
enskilda projekt, men dess poäng är densamma - jordens resurser är begränsade. Då 
jordens resurser är begränsade kommer också en annan aspekt som jag inte har tagit 
upp tidigare in; miljörättvisa och miljöutrymme. Hur stor miljöpåverkan något kan ha 
och samtidigt betraktas som ekologiskt hållbart beror på hur mycket utrymme som 
finns. Om man ser till exempelvis teorin om planetens gränser finns inget utrymme 
för vidare förlust av biologisk mångfald, eller utsläpp av kväve och växthusgaser. 
Inom det ekologiska fotavtrycket finns inte utrymme för något ytterligare utnyttjande 
av jordens resurser, då vi redan lever över våra tillgångar. 

Etableringen av ökad grönstruktur kan möjligtvis anses som absolut hållbar förutsatt 
att miljöriktiga metoder används (exempelvis att man i skötsel och underhåll inte 
använder sig av konstgödsel eller fossilbränsledrivna maskiner), men att etableringen 
av grönstruktur skulle göra ett större byggprojekt eller en stad ekologiskt hållbar i 
absoluta termer, är inte troligt. Grönstrukturens fördelar kan inte uppväga för andra 
stora negativa miljöeffekter. Om vi tar exemplet Södra Nyhamnen så kan vi inte 
bortse från alla de negativa miljöeffekter som byggprojektet genererar, inklusive 
materialåtgång, ökad trafikbelastning, energi med mera, oavsett hur goda effekter på 
biodiversiteten som kan uppnås.  

Vidare vill jag belysa vilken typ av miljöproblem som grönstrukturen kan bidra till att 
begränsa eller dämpa. Jag har tidigare tagit upp de två olika agendorna 
miljöhälsoagendan och hållbarhetsagendan och visat att insatser för ökad biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster framförallt har positiva effekter på de miljöproblem 
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som faller inom miljöhälsoagendan. De miljöproblem i Södra Nyhamnen som kan 
begränsas eller dämpas genom insatser för ökad grönstruktur är framförallt lokala 
miljöproblem med negativa effekter på människors hälsa, som exempelvis förorenad 
luft och buller. De fördelar som kommer av ökad grönstruktur handlar alltså 
framförallt om möjlighet till att förbättra den mänskliga hälsan, snarare än en 
förbättring av naturmiljön. Med detta vill jag säga att grönstrukturens och 
ekosystemtjänsternas fördelar i första hand bör beskrivas som miljöhälsoförbättrande 
och i andra hand som hållbara.  

Det sista perspektivet är åtgärdshierarkin, där åtgärder rangordnas efter deras 
inverkan. Åtgärderna kan vara endera undvikande, begränsande eller anpassande. När 
grönstruktur och ekosystemtjänster används som åtgärder för bättre miljö är dessa 
åtgärder i första hand anpassningsåtgärder och begränsande åtgärder. Detta gör dem 
mindre önskvärda än undvikande åtgärder, det vill säga åtgärder som förhindrar att ett 
miljöproblem uppstår. Om vi ser till exempelvis miljöproblemet med luftföroreningar 
i Södra Nyhamnen bör undvikande åtgärder som att minska biltrafiken komma före 
anpassande åtgärder som att plantera träd för luftrening. Jag menar att det finns en 
risk med att fokusera på grönyta, som en anpassande åtgärd, för att skjuta upp 
hanteringen av problemets orsak. Den relativa framgången kan bli ett alibi för att 
slippa kostsamma och obekväma åtgärder. Därmed inte sagt att anpassande åtgärder 
är dåliga, så länge de ses som tillfälliga eller kompletterande åtgärder i relation till en 
reell lösning. 

Som sammanfattning av de tre perspektiven kan sägas att åtgärder för ökad 
grönstruktur och ekosystemtjänster är begränsningsåtgärder eller anpassande åtgärder 
med miljöhälsofokus och bör endast benämnas som ekologiskt hållbara med 
begränsning till insatsen i sig, och med stor försiktighet gällande dess effekter. Bör 
man då avråda från insatser för ökad grönstruktur? Självfallet inte. Det finns stora 
fördelar med urban grönstruktur genom rekreation och utevistelse som ökar 
människors hälsa och välbefinnande. Det finns även ett pedagogiskt värde i tillgången 
till grönstruktur i staden. Dessa fördelar har inte utretts närmare här, men är troligtvis 
den bästa motiveringen för insatser för ökad grönstruktur. De miljöhälsoförbättrande 
effekter som kan erhållas från biologisk mångfald och andra urbana ekosystemtjänster 
såsom förbättring av luft, bullerminskning ryms inom samma argumentation. Med 
detta sagt är det mycket viktigt med urban grönstruktur men tyngdpunkten i 
argumentationen för fler och bättre gröna miljöer bör ligga vid människors hälsa och 
välbefinnande. 

Min syn på potentiella effekter av biologisk mångfald och ekosystemtjänster är att det 
i dagsläget finns får lite forskning kring den urbana biologiska mångfaldens påverkan 
på omlandet och kring de urbana ekosystemtjänsternas tekniska effekter. Ett undantag 
är lokalt omhändertagande av dagvatten som har visat sig vara en typ av 
ekosystemtjänst som kan utnyttjas framgångsrikt. Samtidigt särskiljer denna 
ekosystemtjänst sig lite från de andra, här är varken människan eller naturens 
välbefinnande i huvudfokus och kan snarare beskrivas som en ”biologisk lösning på 
kommunaltekniska frågor” än en renodlad ekosystemtjänst.  

Det hade varit önskvärt med mer forskning och kunskap, särskilt då man får betänka 
att städerna hela tiden växer. Att de gröna miljöernas förtjänster framförallt betecknas 
som anpassningsåtgärder beror till stor del på att vi har byggt in oss i vissa system, 
åtgärderna har således kommit in sent i processen. Kanske kan städerna faktiskt 
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anpassas så mycket till de naturliga ekosystemen att biologisk mångfald i stadsmiljö 
kan få effekt även i ett globalt perspektiv?  

En begränsning i den hör uppsatsen är att jag inte har tagit upp primärproduktion som 
urban ekosystemtjänst. Att denna ekosystemtjänst inte tagits upp beror på att jag valde 
att utgå ifrån de urbana ekosystemtjänster som identifierats av Bolund och 
Hunhammar (1999), vilka i sin artikel gjorde bedömningen att matproduktion inte var 
signifikant som urban ekosystemtjänst. Så här i efterhand tror jag att även om mat- 
eller annan primärproduktion inte är signifikant som ekosystemtjänst idag kanske det 
är den ekosystemtjänst som har störst potential att långsiktigt minska stadens 
ekologiska fotavtryck?  

Urban grönstruktur kan måhända bidra till en ekologiskt hållbar stadsutveckling, men 
mer grönstruktur är bara en liten pusselbit i den stora utmaningen att göra staden mer 
hållbar. Det sätt på vilket staden byggs idag kommer ha en oundviklig effekt, både 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt, för generationer framöver. Så som vi bygger, så 
kommer vi också att leva, hållbart eller inte.  
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