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Utmaning – bostadsbristen 

Stort behov av att bygga bostäder

Tidsperiod Totalt Per år

2017-2020 320 000 80 000

2021-2025 280 000 70 000

2017-2025 600 000 66 000

Källa: Boverket (2017). Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025. Rapport 2017:17. 



Utmaning – klimatomställning 



Utmaning – folkhälsa



Utmaning – social sammanhållning 

och integration



Vad kan naturen göra för oss? 

Hälsa & rekreation

Naturupplevelse

Stadsodling

Lokalklimat och 

renare luft

Klimat-

anpassning

Grön infrastruktur

Kulturarv



Producerande Reglerande Kulturella

Stödjande

Ekosystemtjänster 

”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människans 

välbefinnande” (Naturvårdsverket)





Ekosystemtjänster i nationella mål

”Senast år 2018 ska betydelsen av 

biologisk mångfald och värdet av 

ekosystemtjänster vara allmänt 

kända och integreras i 

ekonomiska ställningstaganden, 

politiska avväganden och andra 

beslut i samhället där så är 

relevant och skäligt.”

(Etappmål inom miljömålen)



Ekosystemtjänsten 

luftrening

 Deposition av gaser och partiklar på 

vegetation förbättrar luftkvaliteten.

 Växtligheten kan också minska 

luftomblandningen, vilket kan vara 

ogynnsamt för luftkvaliteten lokalt. 

Därför viktigt hur man utformar 

vegetationen.



Ekosystemtjänsten markrening

 Fytoremediering

som 

saneringsmetod av 

förorenad mark.

 Kräver kunskap och 

framförhållning.

 Borde användas 

mer.



Ekosystemtjänsten reglering av 

ljudkvaliteten

• Buller är ett stort problem i våra 

städer och tätorter – begränsar 

bebyggelseutvecklingen och 

påverkar vår hälsa.

• Framförallt marken som 

reducerar buller.

• Film –

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=6&v=qG3fQMZ

WJQ0

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=qG3fQMZWJQ0


Ekosystemtjänsten vattenfördröjning

Rotkanaler 

Runt rötter bildas kanaler där 

vatten kan ledas ner till 

djupare lager, ökad infiltration 

Evapotranspiration 

Vattnet på bladytan 

avdunstar 

Trädet transpirerar 

Ca 1 l/m2 blad per 

dag 

Interception

Ca 1mm vatten ”fäster” 

per bladyta

Medelstort friskt träd 

har mellan 3 och 6 

lager blad

Avdunstar sedan

Vattenlagring 

- Växter innehåller dessutom 

vatten (ca 0,5 l/m3 stam i ett 

träd) 

- Vattenmängden kan variera 

något men det har troligen 

ingen stor betydelse. 



Satsa på stora träd

Ett litet träd 

Ett litet träd (stamomkrets 15 cm) har 
ca 10m2 bladverk och endast en 
hundradel av det stora trädets 
kapacitet och kan hålla 10 liter vatten i 
bladverket och avdunsta 10 liter vatten 
per dygn som har tagits upp av trädets 
rötter.

Ett stort träd 

Ett stort träd kan fånga upp 

1000 liter regnvatten i bladverket 

som således aldrig når marken. 

Ett stort träd skulle kunna 

avdunsta 1000 liter vatten per 

dygn som har tagits upp av 

trädets rötter.



Ekosystemtjänsten hälsa och 

välbefinnande

• Att vistas i gröna miljöer 
sänker halter av 
stresshormoner, blodtrycket 
sjunker, pulsen går ned. 

• Att bo och leva nära grönska 
minskar risken för att dö i 
hjärt- och kärlsjukdomar.

• Gröna miljöer stimulerar till 
fysisk aktivitet.

• Finns ett samband mellan 
biologisk mångfald och 
infektions- och 
allergikänslighet.  

Foto: Ulrika Åkerlund, Boverket



Foto: Ulrika Åkerlund, Boverket



Ekosystemtjänster i barns miljöer

 Grönska stimulerar 

till barns lek, lärande 

och hälsa.

 Rymliga och gröna 

utemiljöer ger 

friskare barn med 

bättre motorik och 

koncentrations-

förmåga. Foto: Petter Åkerblom



Foto: Petra Lindeqvist



Mångfunktionella ytor i 

stadsplaneringen

Foto: Ulrika Åkerlund, Boverket



Gröna lösningar på gårdarna

Foto: Ulrika Åkerlund, Boverket



Gröna tak

 Solceller och grönt tak på 

Gröna takinstitutet. 

 Vegetationen och 

substratet sänker 

temperaturen så 

solcellerna blir effektivare. 

 Vegetationen och 

substratet förankrar även 

solcellen så man behöver 

inte göra fast dom i själva 

taket.

Foto: Jonathan Malmberg, Gröna 

takinstitutet



Gröna väggar



Översikts-

planeringen



Luftkvalitet och klimat



Kartläggning av ekosystemtjänster



Detaljplaneringen

Övergripande analyser

Planbestämmelser

Grönytefaktorn (GYF)



Byggande

Foto: Ole Jais



Förvaltning

Bild: Jonatan Malmberg



FÖRE

EFTER www.klimakvarter.dk



Se möjligheterna!

• Goda livsmiljöer – naturen spelar 

en stor roll för att skapa 

hälsofrämjande livsmiljöer. 

• Ekosystembaserade lösningar är 

ofta mångfunktionella lösningar –

optimerar inte bara en nytta.

• Kostnadseffektiva lösningar – flera 

nyttor, fler som kan betala

• Kräver samverkan och samarbete!



Tack!

Ulrika Åkerlund, ulrika.akerlund@boverket.se

Läs mer!

www.boverket.se/ekosystemtjanster

mailto:ulrika.akerlund@boverket.se
http://www.boverket.se/ekosystemtjanster

