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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar utvärdering av urbana ekosystemtjänster på 
stadsdelsnivå. Eftersom ökad urbanisering leder till ökad belastning på 
urbana ekosystem är det viktigt att både exploatering och etablering av 
grönområden sker på ett hållbart sätt där ekologiska, sociala och ekonomiska 
faktorer inkluderas. Detta kan delvis uppnås genom att villkor i verktyg och 
certifieringssystem inkluderar aspekter för urbana ekosystemtjänster. Det 
undersökts hur certifieringssystemen BREEAM Communities och CASBEE 
for Urban Development samt verktyget Grönytefaktormetoden behandlar 
sådana urbana ekosystemtjänster. Analysen utgår från en föreslagen 
kategorisering av urbana ekosystemtjänster. Detta kompletteras med ett eget 
ramverk som utvidgar och förtydligar otillräckligt hanterade 
ekosystemtjänster och närliggande aspekter. Resultatet visar att ytterligare 
ekosystemtjänster kan inkluderas i de undersökta metoderna och en 
kategorisering av urbana ekosystemtjänster förslås. 

Nyckelord: Ekosystemtjänster, Urbana ekosystemtjänster, Grönytefaktor, 
Grönytefaktormetoden, BREEAM Communities, CASBEE for Urban 
Development, Certifieringssystem, Certifiering, Stadsdel.  



 

 

Summary 

This report discusses assessment of urban ecosystems services in the scale of 
city districts. Since intensified urbanisation increases the pressure on urban 
ecosystems it is of importance that development projects in green areas is 
sustainable with inclusion of ecological, social and economic aspects. This 
can in part be achieved through requirements in tools and certification 
systems that include aspects for urban ecosystem services. An investigation 
of how the certification systems BREEAM Communities and CASBEE for 
Urban Development as well as the tool Grönytefaktormetoden deal with such 
urban ecosystem services is made. The analysis is based on a suggested 
categorisation of urban ecosystem services. This is complemented by an own 
framework that expands and clarifies insufficiently treated ecosystem services 
and adjacent aspects. The result shows that further ecosystem services can 
be included in the investigated methods and a categorisation of urban 
ecosystems services is suggested. 

Keywords: Ecosystem services, Urban ecosystem services, Green area 
factor, BREEAM Communities, CASBEE for Urban Development, 
Certification methods, Certification, City district.  
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Förteckning över förkortningar och termer 
BREEAM - BRE Environmental Assessment Method 

CASBEE - Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency 

CICES – The Common International Classification of Ecosystem Services 

DPSIR – Driver, Pressure, State, Impact, Respons (Drivkraft, Påverkan, Tillstånd, Effekt, 
Åtgärd) 

Ekosystemtjänst - Engelska synonymer till ecosystem services är bland annat environmental 
services, ecological services och ecosystem goods.  

ESP – Ecosystem Service Providers eller Ekosystemtjänst-försörjare 

Grönområde – En större yta täckt av växter, träd osv. Gröna väggar och enskilda gröna träd 
omfattas inte av begreppet. Avser ofta nätverk av grönstruktur.  

Grönstruktur – Mindre formationer av grönska, t.ex. enskilda träd, gröna väggar, rabatter. 
Avser ofta designlösningar.  

GYF – Grönytefaktor inom Grönytefaktormetoden 

MA/MEA – Millennium Ecosystem Assessment (Både MA och MEA har används i olika 
artiklar, i denna rapport används MA eftersom det används av skaparna av Millennium 
Ecosystem Assessment).  

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity  
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1 Inledning 
Vid utvecklingsprojekt i stadsmiljön sker ofta en förtätning av bebyggelse och infrastruktur 
som leder till förlust av grönområden. De senaste åren har intresset för bevarande av 
existerande och skapande av nya grönområden ökat och begreppet ekosystemtjänster har fått 
ökad betydelse. Urbana ekosystemtjänster, dvs. av naturen tillhandahållna nyttor på stadsnivå, 
finns dokumenterade1, men ännu finns ingen etablerad metod för att strukturera, utvärdera 
och konstruera sådana social-ekologiska system. Inom certifieringssystem för stadsdelar 
sammankopplas olika ekosystemtjänster med åtgärder som är människan till nytta i staden, 
men de utesluter många viktiga aspekter och har mycket att vinna på en utveckling av 
konceptet. Syftet i denna rapport är att utvärdera hur urbana ekosystemtjänster kan användas 
vid hållbarhetscertifiering av stadsdelar samt undersöka vilka möjligheter till synergier som 
finns. Detta beskrivs ytterligare i Avsnitt 1.4 Syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund: Hållbar stadsutveckling och certifiering 
För att säkerställa en hållbar stadsutveckling är det viktigt att vara medveten om samtliga 
processer och drivkrafter som styr hur staden utvecklas miljömässigt. Vid byggnation av nya 
områden tydliggörs dessa frågor både i liten skala, genom t.ex. materialval i en viss 
konstruktion, samt övergripande gällande t.ex. effektiva transportlösningar. De fyra nuvarande 
systemen för hållbart byggande utvalda av Sweden Green Building Council är avgränsade till 
den mindre skalan med byggnader som yttre gräns och saknar således helhetssynen som krävs 
för övergripande åtgärder. Eftersom dessa fyra system, GreenBuilding, Miljöbyggnad, 
BREEAM och LEED, endast tar i beaktande själva byggnaden och inte hanterar områden och 
aktiviteter däremellan finns det ett behov av att utveckla certifieringssystem för hela 
stadsdelar, dvs. ett system som fokuserar på större områden och fler aspekter. Vid renovering 
eller byggnation på stadsdelsnivå finns möjligheten att ta ett samlat grepp och utveckla den 
urbana miljön till ett levande hållbart samhälle. Först i den större skalan är det möjligt att 
skapa synergieffekter genom kombinationer av olika lösningar, vilket skapar förutsättningar för 
ett hållbart samhälle.  

Trots ett växande intresse för hållbart byggande finns ännu inte något etablerat system för 
hållbarhetscertifiering av områden eller stadsdelar i Sverige. Det är möjligt att 
certifieringssystemet BREEAM Communities (England) ökar i användning eftersom två 
projekt i Malmö2 samt ett i Sundbyberg3 siktar på att bli certifierade enligt metoden. Andra 
certifieringssystem för stadsdelar är t.ex. LEED Neighborhood Development (USA), Green 
Star Communities (Australien), DGNB New Urban Districts (Tyskland), The Pearl 
Community Rating System (Abu Dhabi) och CASBEE for Urban Development (Japan) men 
har ännu inte genomförts i några svenska projekt. I Sverige har Grönytefaktormetoden 
utvecklats som ett verktyg för att säkerställa att tillräckligt mängd grönyta skapas i stadsdelar. 

                                         
1 T.ex. Bolund, P. och Hunhammar, S., 1999. Ecosystem services in urban areas. Ecological Economics 
29 (1999) 293-301.  
2 De certifierade områdena heter Masthusen (Diligentia) och Varvsstaden (Peab).  
3 Kabeln och Eken (Diligentia).  
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Grönytefaktormetoden är inget certifieringssystem men har ändå möjlighet att påverka urbana 
grönområden och därmed urbana ekosystemtjänster på stadsdelsnivå.  

För att en stadsdel ska nå upp till en viss hållbarhetsnivå är det viktigt att grönområden 
planeras in i ett större sammanhang, i vilket de kan de fungera som noder sammankopplade 
med gröna stråk och tillsammans bilda ett nätverk. Detta blir än viktigare i takt med att 
staden förtätas med byggnader och infrastruktur vilket ökar andelen icke-permeabla ytor och 
naturfattiga delar på bekostnad av grönområden. Med de kommande och redan pågående 
klimatförändringarna har grönområden möjlighet att buffra de nya förutsättningarna, genom 
t.ex. fördröjning och absorption av ökade nederbördsmängder. Ekosystemtjänster som erhålls 
på lokal nivå skapar förutsättningar för hållbara stadsdelar som i sin tur möjliggör resilienta, 
dvs. robusta och anpassningsbara, städer.  

1.2 Problemformulering 
Problemidentifieringen har sin utgångspunkt i två påståenden. Det första påståendet handlar 
om att ökad urbanisering4 leder till ökad påfrestning på urbana miljöer och deras ekosystem, 
vars degradering leder till sämre levnadsvillkor för människorna i staden. Den andra 
problematiken är det saknas ett system för att värdera eller konstruera ekosystemtjänster i den 
urbana miljön vilket leder till en misspassning eller glapp mellan olika aktörer; detta gör det 
svårt att behålla, förstärka eller skapa kvaliteter från ekosystem när exploatering av nya eller 
upprustning av existerande stadsdelar sker. Bakgrunden till dessa påståenden beskrivs i de 
följande styckena.  

1.2.1 Ökad belastning på ekosystem 
Genom historien har de platser där nya bosättningar bildats haft en stark korrelation med rik 
biodiversitet (Margules och Pressey, 2000 citerad i Baldwin, et al., 2011, s.323). När staden 
etablerats och växer med urbaniseringen hotas dessa rika ekosystem och alla de 
ekosystemtjänster vi förknippar med dem.  Ernstson, et al. (2010, s.531) beskriver 
urbaniseringen som en global multidimensionell process, som kommer att möta osäkerhet och 
utmaningar på grund av klimatförändringarna, befolkningsmigration och förändrad kapacitet 
av ekosystemtjänster. Långsamma förändringar som den kontinuerliga höjningen av havsnivån 
samt extremare väderfenomen kan leda till att försämrade livsmiljöer (degraderade 
ekosystemtjänster) och minskade förutsättningar för att hantera värre naturkatastrofer 
(Ernstson, et al., 2010, s.533).  

Denna stora belastning och förändring av ekosystemen som skett de senast 50 åren saknar 
motstycke i omfattning gällande både tid och skala (Daily, 1997 citerad i Summers, et al., 
2012, s.327).  Samtliga ekosystem påverkas i så stor grad att forskare (t.ex. Rockström, et al., 
2009, s.2) benämner vår aktuella tidsålder till Antropocen. Med detta menas att människan är 
den största drivande geologiska kraften på jorden idag, till skillnad från Holocen som varit en 
relativt stabil geologisk epok de senaste 11 700 år sedan.  

                                         
4 Mer information om ökad urbanisering finns i Appendix 1 Urbanisering i Sverige och globalt.  
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Sveriges tio största städer har mellan år 2000 och 2005 en minskad vegetationsgrad på 0,6-1,5 
% av tätortens landareal (SCB, 2009 citerad i Naturvårdsverket, 2011a). Detta är ofta 
resultatet av förtätning av städer (Riksdagsrapport, 2011, s.84-86), och riskerar att minska de 
urbana ekosystemtjänsternas omfattning.  

1.2.2 Brister vid hantering av ekosystemtjänster 
En stor del av problematiken kring utvärdering och bedömning av ekosystemtjänster är att det 
är ett så brett begrepp som omfattar väldigt många olika tjänster. De finns olika typer av 
värderingssystem för ekosystemtjänster men det finns inga varianter som är tillräckligt enkla 
för att vara lämpliga att applicera på många olika sorters situationer. Kategoriseringssystem 
för ekosystemtjänster är alltför generella medan utvärderings- och certifieringssystem för 
stadsdelar ofta utelämnar flera viktiga aspekter. Eftersom det inte finns ett etablerat ramverk 
att utgå från går det inte att kommunicera värden och inte heller att förhandla mellan olika 
aktörer. Som exempel kan det ekologiska värdet för att en viss art ska bevaras inte översättas 
till ekonomiska värden eller till rekreationsvärden. Det hela försvåras av att ekosystemtjänster 
är tillgångar som utnyttjas fritt och således saknar !mekanismer som hindrar att tillgången 
överutnyttjas" (Ammenberg, 2004, s.89). Detta uttrycker biologen Hardin (1968 citerad i 
Ammenberg, 2004, s.89) som de allmänna tillgångarnas tragedi5. Ammenberg menar att 
vid avsaknad av riktlinjer och styrande myndigheter begränsas inte tillgängligheten, vilket kan 
innebära att !det finns incitament för den enskilde att öka utnyttjandet av en allmän resurs 
trots att de totala kostnaderna vida överstiger värdet av nyttan". Denna omvända synergi har 
som effekt att resurser överutnyttjas, naturområden degraderas och ekosystemtjänster 
reduceras eller försvinner. Daily (1997 citerad i Harman & Choy, 2011, s.620) hävdar att vid 
landanvändningsförändringar prioriteras ekonomiskt värde framför de ekosystemtjänsterna som 
genereras ”gratis”, dvs. samma problematik som de allmänna tillgångarnas tragedi. 
Sammantaget leder det till att hållbar utveckling i det längre tidsperspektivet äventyras och 
inte kan uppnås i enlighet med Brundtlandsrapportens definition6. Det social-ekologiska 
systemet av urbana ekosystemtjänster äventyras då det inte uppnås balans i modellen för 
hållbar utveckling enligt the triple bottom line; vilket inkluderar aspekterna social, 
ekologisk och ekonomisk utveckling (Se Appendix 2).  

I rapporten avgränsas alltså två problemområden. Det första har sin grund i den ökade 
belastningen på urbana ekosystem, som har sekundära effekter på människa och miljö. Den 
ökade belastningen beror på ökad urbanisering och levnadsstandard, men även de pågående 
klimatförändringarna ökar påfrestningen. Sammantaget leder det till en försämrad livsmiljö. 
Det andra problemområdet är att det saknas verktyg vid hantering och skapande av urbana 
ekosystemtjänster för att öka stadens resiliens, bidra till ökad livskvalitet och skapa 
attraktivare stadsdelar. Problemet kring degradering av urbana ekosystemtjänster går således 
att sammanfatta i två punkter:  

 

                                         
5 På engelska: The tragedy of the commons.  
6 »Tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 
behov.« (United Nations, 1987) 
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1. Ökad urbanisering leder till ökad belastning på urbana ekosystem och vår livsmiljö.  
2. Det saknas etablerade verktyg för hur planering av en ny stadsdel kan skapa urbana 

ekosystem som tillhandahåller ekosystemtjänster.  

1.3 Möjlighet till förändring 

I en undersökning gjord av Bennett, et al. (2005, s.127-128) nämns följande aspekter som 
drivande krafter när det gäller karaktären på vårt framtida samhälle: social och ekonomisk 
ojämlikhet, globalisering, urbanisering, civilsamhället och teknologi. I vårt samhälle ses 
globalisering med ökad kommunikation och kunskap samt civilsamhället som möjligheter till 
positiv förändring medan överkonsumtion och girighet begränsar utvecklingen. Bennett, et al. 
(2005, s.128) nämner även urbanisering som en nyckelaspekt;  

!On one hand, diverse, well-organized cities could enhance the provision of ecosystem 
services, but rapid, chaotic growth might catalyze ecological crises." 

Också teknologi ses som både en källa till problemet med degraderade ekosystemtjänster och 
en lösning på samma problem. Enligt West (2012) är urbaniseringen inte bara en källa till 
många av de miljöproblem7 vi står inför idag, utan är också ursprunget till dess lösningar. Han 
menar att det är i städer som idéer skapas tack vare den kreativitet och innovation som 
uppstår och ansamlas i urbana områden. Detta resulterar enligt Bettencourt (2012) till en 
systematisk ökning i socio-ekonomiska produkter, där bildandet av välstånd och innovation 
ökar. Fenomenet kallas economics of scale och benämns på svenska som skaleffekter. 
Matlock och Morgan (2011, s.261) pekar särskilt ut bristen på ekosystemtjänster i urbana 
områden som en viktig drivkraft bakom, samt möjlighet till, innovation i ekologisk 
ingenjörskonst.  

1.3.1 Lösningsförslag 
Inom detta projekt undersöker jag hur existerande verktyg och system hanterar frågor 
kopplade till urbana ekosystemtjänster och vilka aspekter som behöver utvecklas. Eftersom 
ökad urbanisering leder till en ökad belastning på urbana ekosystem föreslår jag en 
sammankoppling mellan typ av grönområde och tillhandahållna ekosystemtjänster. På detta 
vis är det möjligt att genom utvärdering särskilja vilka grönområden som är viktigast att 
bevara ur ett antropocentriskt perspektiv. Det gör det också möjligt att utvärdera hur 
förstärkning av existerande och planering av nya grönområden inom stadsdelar kan generera 
ekosystemtjänster i större omfattning och/eller mängd.  Inkorporeras denna kunskap i verktyg 
och certifieringssystem är det möjligt att minska degraderingen av urbana ekosystemtjänster 
vilket kan leda till förbättrad livsmiljö.  

Enligt rapporten Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (Karlsson, et al., 2011, s.8) innebär ett 
gemensamt ramverk att kommunikationen och därmed också samverkan mellan berörda parter 
ökar. Ett certifieringssystem bidrar också med mätverktyg, flernivåkommunikation, styrmedel 
och objektivitet. Det finns också konkurrensfördelar och ökat medborgardeltagande vid 

                                         
7 Global uppvärmning, vår miljö samt problem med ekonomi, sjukdom och föroreningar.  
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användande av ett hållbarhetscertifieringssystem. Projektet Hållbarhetscertifiering av 
stadsdelar (HCS), med samma namn som rapporten, syftar till att utvärdera 
certifieringssystem för att formulera ett system eller en metod anpassat för Sverige. I denna 
rapport görs en analys av vilka ekosystemtjänster som kan inkluderas i ett utvärderings- eller 
certifieringssystem för stadsdelar eller urbana miljöer. Genom att avgränsa mitt projekt till 
grönområden i stadsdelar är det möjligt att undersöka både lokala effekter på välbefinnande, 
t.ex. mikroklimat och rekreation, och större effekter, t.ex. klimatanpassning och ekologisk 
hållbarhet. Då skapas större möjligheter att identifiera, undersöka och förbättra möjligheter till 
synergier eftersom en åtgärd kan få positiva effekter på flera olika aspekter och samtidigt 
förstärka varandra. Fördelen med ett koppla ekosystemtjänster till utvärderings- eller 
certifieringssystem är att de berörda parterna får ett gemensamt ramverk att arbeta kring 
vilket underlättar samarbetet vid exploateringsprojekt. Detta förtydligas ytterligare när åtgärd 
och effekt direkt kan kopplas till olika planförslag för stadsdelen.  

1.4 Syfte och forskningsfrågor 
Projektets syfte är att undersöka hur urbana ekosystemtjänster kan användas vid planering för 
hållbar stadsutveckling. Detta görs genom att undersöka hur ekosystemtjänster kategoriseras 
samt genom att utreda hur urbana ekosystemtjänster utvärderas inom ett urval verktyg och 
certifieringssystem8.  

Det underordnade syftet är att genom granskning av dessa verktyg och certifieringssystem 
undersöka hur synergier mellan urbana ekosystemtjänster hanteras. Synergier avser både 
samband mellan åtgärder inom stadsdelen, över stadsdelsgränser och mot mål på högre instans.  

Följande forskningsfrågor sammanställer de frågeställningar som har varit vägledande för 
diskussionen i rapporten: 

1. Vilken kategorisering av ekosystemtjänster är lämplig för urbana miljöer och fungerar 
den på avgränsade områden som stadsdelar?  

2. Vilka ekosystemtjänster är möjliga att inkludera vid planering på stadsdelsnivå?  
3. Vilka ekosystemtjänster omfattas av Grönytefaktormetoden, BREEAM Communities 

och CASBEE for Urban Development?  
4. Behandlas synergier inom Grönytefaktormetoden, BREEAM Communities och 

CASBEE for Urban Development? 

Genom analys av ovanstående frågor är målet att formulera ett förslag på kategorisering av 
ekosystemtjänster på stadsdelsnivå. En sådan kategorisering skulle kunna utgöra en grund för 
att utvärdera urbana ekosystemtjänster och är således möjlig att inkludera i verktyg och 
certifieringssystem.  

 

                                         
8 Grönytefaktormetoden, BREEAM Communities och CASBEE for Urban Development.  
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1.5 Uppsatsens disposition 
Först presenteras projektets metod och urvalet av material som uppsatsen är baserad på 
(kapitel 2). Där ges även en beskrivning av avgränsningar som gjorts.  

Den teoretiska bakgrunden för analysen ges i kapitel 3. Där behandlas DPSIR-modellen, social-
ekologiska system och innovation, resiliens, ekosystem och biodiversitet, kategorisering av 
ekosystemtjänster, urbana ekosystemtjänster och design av ekosystemtjänster.  

I kapitel 4 formuleras det ramverk som ligger till grund för rapportens analys. Bland annat 
beslutas att en lämplig utgångspunkt för analysen utgörs av kategoriseringssystemet för 
ekosystemtjänster enligt Millennium Ecosystem Assessment och dess vidare avgränsning för 
urbana miljöer som gjorts av Matlock och Morgan. Detta kompletteras med ett eget ramverk 
som utvidgar och förtydligar otillräckligt hanterade ekosystemtjänster och närliggande 
aspekter. En struktur för analys av synergier föreslås också.  

I kapitel 5 görs en övergripande beskrivning av certifieringssystem för stadsdelar och 
Grönytefaktormetoden. Här kartläggs också ekosystemtjänsterna inom respektive verktyg och 
certifieringssystem (Grönytefaktormetoden, BREEAM Communities samt CASBEE for Urban 
Development). Problematik kopplad till certifiering tas också upp.  

I kapitel 6 undersöks verktyget och certifieringssystem presenterade i föregående kapitel med 
hjälp av appliceringen av teorin som sammanställts i kapitel 4. Resultatet presenteras i 
tabellform och sammanställs i en figur, och ett förslag på kategorisering av urbana 
ekosystemtjänster görs.  

Rapporten avslutas med diskussion och slutsats i kapitel 7. Det görs en återkoppling till 
forskningsfrågorna som ställdes i inledningen och avslutande kommentarer summerar 
rapportens slutresultat.   
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2 Metod och material 
Denna rapport syftar till att kartlägga och analysera samband mellan hårda värden (typ av 
grönstruktur) och mjuka värden (rekreation, hälsa och välbefinnande) i den urbana miljön. 
Detta gör att undersökningen måste vila på en tvärvetenskaplig grund. Eftersom projektet 
behandlar svenska förhållanden och kan komma till användning för certifieringssystem i Sverige 
skrivs rapporten på svenska.  

Genom diskussioner med inblandade på IVL kunde jag ta del av deras erfarenheter i projektet 
Hållbarhetscertifiering av Stadsdelar (HCS)9, för att både få ökad tvärvetenskaplig förståelse 
men också för att få synpunkter på min metod och främja nytänkande. Projektet gav även 
input till examensarbetet genom att jag kunde ta del av den rapport som skrevs för fas 1: HCS 
Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1, Utkast till referensgruppen (av Karlsson, et al., 
2011). Under projektets gång anordnades en workshop på IVLs Stockholmskontor där det 
gjordes en lägesbeskrivning och utifrån det diskuterades svagheter och styrkor med min 
föreslagna modell.   

En DPSIR-analys 10  och litteraturstudie görs för att skapa ett ramverk för analys av 
ekosystemtjänster och utvärderingsmetoder (Figur 1). Tillsammans leder det fram till ett 
förslag på kategorisering av urbana ekosystemtjänster på stadsdelsnivå:  

• DPSIR-analys 
o DPSIR-analysen görs för att strukturera relationen mellan uppkomst och effekt 

för miljöproblem samt tydliggöra åtgärders återkoppling till uppkomst och 
effekt.  

• Litteraturstudie 
o Eftersom jag fokuserar på ekosystemtjänster och dess koppling till närliggande 

discipliner anser jag att en djupare litteraturstudie är lämplig. Det undersöks 
även vilka förslag på kategorisering av ekosystemtjänster som finns.  

o Litteraturstudien görs också för att skapa ett teoretiskt ramverk för att 
utvärdera valda verktyg och utvärderingsmetoderna.  

• Ramverk för analys 
o Av de olika presenterade förslagen på kategorisering av ekosystemtjänster väljer 

jag ut en struktur för urbana ekosystemtjänster för att senare analysera verktyg 
och certifieringssystem.  

o Baserat på den tidigare presenterade teorin sammanställer jag också ett eget 
ramverk för analys.  

• Verktyg och certifieringssystem 
o Inom Grönytefaktormetoden kartläggs hur delfaktorer hanterar olika 

grönstrukturer och undersöks huruvida ekosystemtjänster inkluderas.  
o För certifieringssystemen BREEAM Communities och CASBEE for Urban 

Development kartläggs vilka aspekter som relaterar till urbana 
ekosystemtjänster.  

                                         
9 Där IVL är en av deltagarna.  
10 DPSIR står för Driver, Pressure, State, Impact och Response. Läs mer i Avsnitt 3.2 DPSIR-modell. 
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o Kategorisering hämtad från litteraturstudien ger ett undersökningsunderlag till 
i vilken omfattning utvärderingsmetoderna inkluderar ekosystemtjänster.   

o Ytterligare analyser baserad på litteraturstudier görs för att svara på 
forskningsfrågorna  

• Resultat och förslag på kategorisering 
o Resultaten från analyserna i föregående punkt sammanställs i en diskussion 

baserad på forskningsfrågorna i Avsnitt 1.4 Syfte och forskningsfrågor. Ett 
förslag på kategorisering av ekosystemtjänster på stadsdelsnivå föreslås där olika 
typer av grönstruktur i urbana områden inkluderas.  
 

 
Figur 1: Schematisk bild över grundstenarna i projektets process 

2.1 Kartläggning av ekosystemtjänster inom certifieringssystemen 

Eftersom de två certifieringssystemen, BREEAM Communities och CASBEE for Urban 
Development (CASBEE-UD), har olika struktur på kategorisering gjordes urvalet av aktuella 
kategorier på olika sätt. Även om kategorierna var samma i antal hade de två systemen olika 
karaktär på kategoriseringen. För BREEAM Communities var kategoriseringen tydlig med en 
enhetlig och konsekvent uppdelning där alla sex kategorier låg på samma nivå. Detta 
möjliggjorde en urvalsprocess redan i den ursprungliga kategoriseringen. Gällande CASBEE-
UD var kategorierna strukturerade efter två huvudteman med tre kategorier vardera. Eftersom 
dessa kategorier hade många överlappande aspekter och mer vaga beskrivningar krävdes en 
mer noggrann genomgång av manualen för att särskilja vilka aspekter som relaterade till 
urbana ekosystemtjänster.  

Eftersom BREEAMs villkor för att uppnå olika poängnivåer var mer omfattande än CASBEEs 
värderingssystem valde jag att förenkla BREEAMs villkor enligt CASBEEs struktur och 
presentera detta enligt tabeller lika de för CASBEE. Dock skiljer de sig åt gällande 
poängpresentationen då CASBEE-UD använder sig av en kontinuerlig skala där högre poäng 
fås för ökad åtgärdsgrad, medan BREEAM Communities bedömningskriterier inte alltid 
hänger samman inom aspekten. För att de högre poängen ska nås måste dock de lägre 
villkoren uppfyllas, vilket gäller för båda certifieringssystemen.   

2.2 Avgränsning 
Projektets inriktning omfattas av följande huvudområden:  

• Urbana ekosystemtjänster 
• Certifierings- och utvärderingsmetoder 
• Hållbar utveckling i form av resiliens och social-ekologiska system på stadsdelsnivå  

DPSIR-analys Litteratur-
studie 

Ramverk för 
analys 

Verktyg och 
certifierings-

metoder 

Resultat och 
förslag på 

kategorisering 



 

 11 

Eftersom litteraturen om ekosystemtjänster, resiliens och social-ekologiska system är 
omfattande har jag fokuserat på den mest citerade litteraturen. Jag har utgått från artiklar 
som gjort litteraturöversikter över ett specifikt ämne, t.ex. artikeln Trends in Ecosystem 
Service Research: Early Steps and Current Drivers av Vihervaara, et al. (2010). Jag har också 
prioriterat nyare artiklar över äldre.  

Denna kritiska undersökning har sin utgångspunkt i definitionen av ekosystemtjänster från år 
2005 då Millennium Ecosystem Assessment (MA) skrevs och vars teorier ligger till grund för 
många efterkommande artiklar. I denna studie kommer endast det kategorisystem som föreslås 
i MA och dess relevans för analys att diskuteras. Det har riktats viss kritik mot MA för att 
vara alltför generell och andra typer av kategoriseringar har föreslagits. En kort diskussion om 
problematik kring olika typer av kategorisering av ekosystemtjänster görs men en djupare 
analys är inte relevant eftersom urbana ekosystemtjänster inte omfattas av samtliga 
kategoriseringsförslag.  

Den ekonomiska koppling som finns mellan natur och människa och som utgör en startpunkt 
för ekosystemtjänster kommer endast att beröras ytligt (exempelvis via TEEB) då monetära 
termer inte kommer att användas i denna utvärdering. Frågor kopplade till biodiversitet 
kommer inte att djupare diskuteras i denna rapport, eftersom de beror av system som är så 
mycket större än de urbana områdena. 

Eftersom hållbara stadsdelar är det specifika målet för undersökningen görs en geografisk 
skalavgränsning som utesluter externa och geografiskt utbredda ekosystemtjänster. Även om 
dessa tjänster är till nytta för området, t.ex. resurser nödvändiga för konstruktion och extern 
matproduktion, skapas de primärt inte inom det avgränsade systemet och är därför inte 
aktuella i denna studie. Inom undersökningen av certifieringssystemen (BREEAM 
Communities och CASBEE for Urban Development) kommer endast de aspekter som är 
kopplade till ekosystemtjänster inom den certifierade stadsdelen att diskuteras. 
Grönytefaktormetoden undersöks på ett annat sätt än certifieringssystemen eftersom 
uppbyggnaden och omfattningen är helt annorlunda.  

Jag har valt att inte göra en uttalad avgränsning till t.ex. svenska och europeiska förhållanden 
eftersom syftet med studien är att undersöka urbana ekosystemtjänster och verktyg på en 
generell nivå. Certifieringssystem och utvärderingssystem där ekosystemtjänster inkluderas, 
direkt eller indirekt, används i många olika länder. Mina slutsatser går att applicera på social-
ekologiska system oberoende av plats i världen.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Teorikapitlet börjar med en diskussion om entydighet och motsättningar inom de olika 
definitionerna som används i rapporten (Avsnitt 3.1 Diskussion om objektivitet inom 
diskurserna). Orsakerna bakom degradering av ekosystem förtydligas med hjälp av deskriptiva 
indikatorer i Avsnitt 3.2 DPSIR-modell. Därefter presenteras hur social-ekologisk innovation 
kan verka för hållbarhet i samhället (Avsnitt 3.3 Social-ekologiska system och innovation). En 
alternativ syn på hållbarhet presenteras i nästkommande avsnitt i samband med 
resiliensbegreppet (Avsnitt 3.4 Resiliens). I Avsnitt 3.5 Ekosystem och biodiversitet presenteras 
vilken betydelse biodiversitet har för hållbarhet, resiliens och ekosystemtjänster. Därefter följer 
Avsnitt 3.6 Ekosystemtjänster, i vilket olika typer av Kategorisering presenteras och hur 
Ekosystemtjänster och ekonomisk utvärdering hanteras. Där behandlas även Spatial och 
tidsmässig spridning av ekosystemtjänster. I nästa avsnitt görs en avgränsning mot urbana 
ekosystemtjänster (Avsnitt 3.7 Urbana ekosystemtjänster) där frågeställningen vad en urban 
miljö är diskuteras. Då undersöks också vilka möjligheter som finns när man betraktar 
Ekosystem och dess nyttor i staden. I Avsnitt 3.8 Design av ekosystemtjänster, beskrivs 
kortfattat disciplinerna Biofilisk och ekologisk design samt Landskapsplanering för att koppla 
ihop med ett praktiskt genomförande. Där ges också en förklaring till varför den större skalan i 
landskapsplanering är användbar då ekosystemtjänster behandlas. Till sist beskrivs på vilket 
sätt de olika forskningsområdena behöver utvecklas och vilken forskning som fortfarande inte 
har genomförts (Avsnitt 3.9 Utvecklingsbehov för hantering av ekosystemtjänster).  

Varje avsnitt i det teoretiska ramverket avslutas med en sammanställning av vilken teori jag 
fokuserar min analys på samt en förklaring till varför den är lämplig.  

3.1 Diskussion om objektivitet inom diskurserna 
Hållbarhet och hållbar utveckling har flera olika definitioner, och tolkningen av en och samma 
definition kan variera. Detta har jag hanterat genom att välja ut begreppen social-ekologiska 
system och resiliens för att beskriva hur hållbarhet kan hanteras på stadsdelsnivå.  

Många olika forskningsområden ger en relativt samstämmig bild av definitionerna for social-
ekologiska system och ekosystemtjänster; detta trots att flera olika discipliner (ekologi, biologi, 
planering, ekonomi osv.) möts i den tvärvetenskapliga diskursen kring begreppet urbana 
ekosystemtjänster. Detta kan bero på att sättet att beskriva naturens nyttor i staden är nytt 
och att olika inriktningar inte har kommit att etableras ännu. Det kan också bero på ökad 
insikt om vilka tjänster som vi människor kan få av de social-ekologiska systemen. Den 
entydiga bilden kan också bero på att området ekosystemtjänster är så omfattande och att 
utvecklingen hittills har varit fokuserad på antingen väldigt övergripande eller väldigt specifika 
definitioner och följaktligen krockar inte olika angreppsätt; den generella vetenskapen 
appliceras på olika inriktningar och anpassas således till aktuell avgränsning istället för att helt 
omarbetas eller förnyas. Exempelvis omfattar ekonomisk utvärdering av ekosystemtjänster 
enligt TEEB och CICES endast de aspekter som hör samman med monetära värden. Det 
betyder inte att de olika disciplinerna är överens; möjligen har de inte upptäckt varandras 
meningsskiljaktigheter ännu.  
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Dock är det intressant att det, inom diskussionen av ekosystemtjänster, har presenterats några 
olika förslag på kategorisering av ekosystemtjänster. De har olika fördelar och nackdelar 
beroende på syftet med processen/projektet och författarna argumenterar delvis emot 
varandra; vilket behandlas i Avsnitt 3.6 Ekosystemtjänster. Men det är inget av dessa förslag 
som har fått stor genomslagskraft ännu och det är fortfarande Millennium Ecosystem 
Assessment som dominerar.  

3.2 DPSIR-modellen 

Genom att presentera problemen med ökad urbanisering och industriell utveckling i en DPSIR-
modell möjliggörs en förståelse för drivkrafterna bakom de mänskliga aktiviteter som har en 
degraderande effekt på jordens ekosystem och då också på dess tillhandahållna tjänster 

DPSIR är en metod utvecklad av Europeiska miljöbyrån11, där DPSIR står för Driving forces, 
Pressures, States, Impacts och Responses. Naturvårdsverket (2012a, s.31-32) beskriver 
aspekterna enligt följande:  

• Driving force – aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem, dvs. drivkrafter.  
• Pressure – fysiska aktiviteter som orsakar problemet, dvs. påverkan.  
• State – tillståndet i miljön, dvs. tillstånd.  
• Impact – konsekvenser av ett påverkat miljötillstånd, dvs. effekter.  
• Response – samhällets åtgärder för att minska eller rätta till problemet, dvs. åtgärder.  

En intuitiv beskrivning av hur aspekterna hänger samman lyder enligt följande: Drivkrafter 
bakom förändring är social och ekonomisk utveckling som leder till Påverkan på miljön vilket 
förändrar dess Tillstånd och därmed också de grundläggande förutsättningarna för vår och 
jordens välstånd. De leder i sin tur till Effekter som påverkar hälsa, ekosystem och material 
och kan delas in i primära, sekundära och tertiära. I de fall människan upplever förändringarna 
som negativa kan åtgärder genomföras och resulterar då i Åtgärder mot degraderingen vilket 
möjliggör en förändring av någon eller några av de fyra föregående stadierna. (Smeets och 
Weterings, 1999, s.6, 10) Aspekternas relation åskådliggörs i Figur 2.  

                                         
11 European Environmental Agency (EEA) 
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Figur 2: DPSIR-ramverk med definierade kopplingar (Bild baserad på EEA, 1999, s.7). Smeets och Weterings 

(1999, s.7) betonar vikten av att hantera kopplingarna mellan de olika aspekterna för att fullständigt förstå 
dynamiken i det social-ekologiska systemet.  

För varje aspekts status finns deskriptiva indikatorer för att besvara frågan !Vad händer med 
miljön och människan?" (Smeets och Weterings, 1999, s.8). De deskriptiva indikatorerna 
inkluderar ingen värdegrund i den aktuella situationen utan beskriver endast förändringen. I 
situationer när en referens finns i form av nuvarande status och ett målvärde används 
”performance-indicators” (Smeets och Weterings, 1999, s.11) som kan översättas till 
prestationsindikatorer. När kopplingen mellan människa och miljöbelastning är av störst 
betydelse är istället effektivitetsindikatorer lämpliga, t.ex. resursanvändning/person (Smeets 
och Weterings, 1999, s.12).  

Smeets och Weterings (1999, s.5-6) hävdar att indikatorerna !är en vanlig strategi för att 
stärka den offentliga acceptansen för policyåtgärder". De skriver också att det finns ett behov 
av att ge tydlig och specifik information om dessa aspekter. Detta anser jag är viktigt att ha i 
åtanke vid utformning av certifieringssystem eftersom det kan ha stor effekt på våra nya 
stadsdelars utformning. Ska en förbättring av staden ske är det viktigt att identifiera vilka 
möjligheter ett område har för att göra certifieringen så effektiv som möjligt samt att sätta 
upp lämpliga målnivåer. Metoden åskådliggör orsakssamband på ett tydligt sätt men Smeets 
och Weterings (1999, s.6) betonar att den verkliga världen är betydligt mer komplex och den 
kan således inte beskrivas fullständigt av en sådan modell.   

Med nedanstående DPSIR (Tabell 1) beskriver jag med hjälp av deskriptiva indikatorer vad 
som ligger bakom den stegrande belastningen på ekosystem, som leder till förlust av 
ekosystemtjänster och vilka åtgärder som är möjliga.  
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Tabell 1: DPSIR för beskrivning av problemet med ökad belastning på ekosystem. (En djupare beskrivning av 
aspekterna finns i Appendix 3 Problemformulering enligt DPSIR-metoden).  

DPSIR Deskriptiva indikatorer 
Drivkrafter Ökad population12, ekonomisk tillväxt, konsumtion, ökad levnadsstandard, urbanisering, 

fattigdom, ojämlikhet, misskötsel av resurser, spridning av ny teknik, industrialisering. 
Exponentiell tillväxt.  

Påverkan Markanvändningsförändringar, förbränning av fossila bränslen, ökat uttag av resurser, 
avskogning, biomassaförbränning, invasiva arter, transporter.  

Tillstånd Klimatförändringar, ökning av växthusgaser, minskade grönytor, ökad temperatur, 
ökade/minskade regnmängder, ökad belastning på ekosystem, höjd havsnivå, minskad 
biodiversitet, ökad mängd luftpartiklar och föroreningar, förorenat avrinningsvatten, 
habitatfragmentering, föroreningar.  

Effekter Förlust av biodiversitet, ekonomisk och ekologisk osäkerhet, resursbrist. reducerade 
ekosystemtjänster, minskad levnadsstandard, ”urban heat island effect”, översvämningar, 
stress och ohälsa.  

Åtgärder Ekosystemstyrning (TEEB), styrmedel, certifieringssystem, synergier, social-ekologisk 
innovation, smart growth, förtätning, effektiv planering, landskapsplanering, åtgärder 
för ökad resiliens, effektiv arkitektur och design, ökad grönstruktur.  

 

Den övergripande problematiken som sammanfattar Tabell 1 är att resurser är begränsade 
samt att utvinning, användning och eventuella restprodukter riskerar att leda till effekter som 
är ohållbara. 

 

 
                                         
12 År 1500 bodde 295 miljoner människor på jorden och år 2000 hade den siffran stigit till 6145 
miljoner (Schulp, et al., 2012, s.1).   

Denna rapport behandlar Åtgärder vilket motsvarar lösningen till problemen 
som specificeras inom kategorin Effekter. Här har certifieringssystem en viktig 
roll då de fungerar som en katalysator för förändring och sätter en 
nivåstandard. Etablerade metoder kan också ge en tydlig struktur att arbeta 
mot vilket underlättar det komplexa arbetet med samhälleliga förändringar. 
Därför kommer jag att titta på några olika verktyg och certifieringssystem för 
att undersöka hur de hanterar olika aspekter av ekosystemtjänster.  

Jag kommer i rapporten att återkomma till begreppet prestationsindikatorer 
eftersom grunden i ett certifieringssystem är att sätta upp riktvärden att nå 
upp till. Detta kommer dock inte att resultera i exakta riktvärden utan är 
snarare en metodik att utgå från. Prestationsindikatorer kommer att precisera 
mål för urbana ekosystemtjänster då jag formulerar indikatorer som är 
lämpliga att applicera på certifierings- och utvärderingssystem, då de anger 
vilken typ av förbättring som föreslås (Avsnitt 4.2 Utvidgning och 
förtydligande av urbana ekosystemtjänster).  
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3.3 Social-ekologiska system och innovation 

För att fullständigt hantera interdisciplinära processer är det lämpligt att introducera 
begreppet social-ekologiska system. Redman, et al. (2004, s.163) definierar ett social-ekologiskt 
system genom att använda orden naturliga, socioekonomiska och kulturella resurser i ett 
systemperspektiv; !A set of critical resources (natural, socioeconomic, and cultural) whose flow 
and use is regulated by a combination of ecological and social systems".  

Social-ekologiska system kan delas in 4 undersystem: resurssystem, resursenheter, styrsystem 
och användare13 (Ostrom, 2009, s.420), se Figur 3.  

 
Figur 3: Social-ekologiska system kan delas in i 4 undersystem som visar på en process-struktur. (Illustration: Sofia 

Lindgren. Innehåll hämtat från Ostrom, 2009, s.420) 

Med ökad globalisering och mänsklig påverkan på jordens ekosystem har Folke och Gunderson 
(2012) uttryckt ett behov av att återkoppla människan till naturen och att göra henne till en 
del av biosfären. Eftersom människan och ekosystem både påverkar och är beroende av 
varandra hävdar Folke och Gundersson (2012) att detta sammanlänkande system skapar 
ekosystemtjänster: !Ecosystem services therefore are not really generated by nature but by 
social-ecological systems". Vidare uttrycker författarna en ökad insikt om att främja resilienta 
ekosystem istället för att optimera produktionen, att satsa på hållbara social-ekologiska system 
som gynnar både människa och miljö.  

Genom att inkludera sociala dimensioner vid diskussioner om ett ekosystems resiliens breddas 
begreppet till att omfatta andra aspekter som då får större möjligheter att klara förändringar. 
Exempelvis nämner Bodin och Norberg (2005 citerad i Olsson och Galaz, 2012, s.231) 
restaureringsåtgärder som en del av systemets förmåga att återhämta sig och systemet får då, 
med sociala aspekter inkluderade, större anpassningsförmåga. Egentligen kan det tyckas 
självklart eftersom system kan göras mer robusta och transformeras till något annat genom 
mänsklig inverkan. Generellt är det dock så att ekologiska system får mindre resiliens på grund 
utav mänsklig påverkan eftersom ekosystemen formas till homogena habitat (Matlock & 
Morgan, 2011, s.200), och då avses dess minskade resiliens ofta som minskad motståndskraft. 
Sterner, et al. (2006 citerad i Olsson och Galaz, 2012, s.229) pratar om quick fixes vilket 
syftar på lösningar som hanterar symptomen snarare än själva uppkomsten till problemet. 
Sådana kortsiktiga lösningar till bestående och kontinuerliga problem leder till långsiktiga 

                                         
13 På engelska: resource systems, resource units, governance systems och users.  

•�Avgränsat 
område, t.ex. sjö, 
skogsområde, 
park. 

Resurs-
system 

•�Växtlighet, 
vattenmängd och 
flöde, djurarter, 
resurser.  

Resurs- 
enhet 

•�Förvaltning, 
organisationer, 
lagar och regler.  

Styr- 
system 

•�Nyttjare för 
rekreation, 
livsuppehälle, 
handel.  

Användare 
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problem (Foley, et al., 2005 citerad i Olsson och Galaz, 2012, s.229) och i slutändan minskad 
resiliens.  

Men mänsklig påverkan på social-ekologiska system är inte helt igenom negativt, eftersom det 
kan kompenseras genom att systemet får större anpassnings- och omvandlingsförmåga tack 
vare möjligheten till mänsklig inverkan. Det social-ekologiska systemets dynamiskhet är en 
fråga som måste beaktas när ekosystemtjänster i allmänhet och urbana sådana i synnerhet 
hanteras. 

Simonsen (2012) har sammanställt en lista utifrån de kriterier som Olsson och Galaz anser 
viktiga för social-ekologiska innovationslösningar; varav ett kriterium lyder: !Improve human 
life without degrading the life-supporting ecosystems (preferably even strengthening 
ecosystems) on which we ultimately depend." Ett annat kriterium påtalar vikten av att förstå 
hur sociala och miljömässiga problem och lösningar påverkar varandra och att konflikter och 
negativa effekter är oundvikliga. (se fullständig lista i Appendix 4 Social-ekologisk innovation)  

Det mest effektiva sättet för att anpassa oss till klimatförändringarna är, enligt Breshears, et 
al. (2011, s.261), att behandla hållbarheten av sociala och ekologiska system tillsammans, dvs. 
social-ekologiska system. Ernstson, et al. (2010, s.534) föreslår en liknande approach genom att 
anpassa och integrera mänskliga lösningar och återställande, naturliga (biofysiska) processer 
för att hantera långsamma förändringar. Sociala system finns representerade på flera olika 
nivåer och har olika betydelse för samhällets innovationsförmåga. Breshears, et al. hänvisar till 
Smit och Wandel (2006) och skriver följande:  

!The social dimensions of adaptive capacity can be influenced by factors such as access 
to resources (e.g., financial, technological), and institutional arrangements, including 
networks of political influence, economic ties, and kinship. "  

De sociala systemen är i sin tur beroende av större system som styr faktorer gällande politik, 
ekonomi och kultur; de reglerar möjligheten till flexibla och effektiva nätverk vilket har en stor 
betydelse för samhällets anpassningsförmåga (Breshears, et al., 2011, s.261). Sambanden 
mellan politiska social-ekologiska processer leder till toppstyrning där politiska processer styr 
den sociala nivån och som i sin tur har makt över ekosystemen (Swyngedouw, 2005; Pickett, et 
al., 2008; Grimm, et al., 2008 citerade i Ernstson, et al., 2010, s.531).  

Inom forskning och utveckling blir ofta institutionella och sociala innovationer nedprioriterade 
till förmån för teknisk innovation (Evans, et al., 2010 citerad i Olsson och Galaz, 2012, s.230). 
Detta resulterar i att möjligheter att ytterligare stärka en stadsdels hållbarhet går förlorade 
och effekterna blir mindre. Framstegen blir mindre när synergier mellan sociala, institutionella 
och tekniska innovationer inte tas till vara på, vilket leder till sämre resultat än om både 
mjuka och hårda forskningsområden gavs samma utrymme och fick möjlighet att samexistera. 

Ernstson, et al. (2010, s.531) hävdar att urbana styrsystem14 måste använda sig av sociala 
nätverk inom urban innovation för att upprätthålla ekosystemtjänster. Vidare uttrycker 

                                         
14 Governance 
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Ernstson, et al. (2010, s.528) att system med övervägande mänskligt inflytande främjar 
innovation då förståelsen för resiliens ökar samt då möjligheten för förändring är tydlig. I 
artikeln (s.537-539) uttrycker författarna den ökade potentialen för innovation att skapas då 
interaktion, kunskapsvariation, heterogenitet och koncentration av människor ökar; vilket ökar 
stadens attraktionskraft och skapar en positiv återkopplingsmekanism för ytterligare 
innovation. Kontraproduktivt gällande korrelationen mellan urbanisering och innovation är att 
urbanisering leder till ökad påfrestning på ekosystemen (Ernstson, et al., 2010, s.541) på grund 
av ökad levnadsstandard och ökad resurskonsumtion.  

 

3.4 Resiliens 

Andra ord för resiliens är motståndskraft eller robusthet och syftar, i social-ekologiska 
sammanhang, på ett systems förmåga att vara beständigt efter yttre eller inre påverkan. 
Walker och Salt (2006, s.1) definierar resiliens som !the ability of a system to absorb 
disturbance and still retain its basic functions and structure". Resiliens diskuteras ofta 
parallellt med hållbarhetsbegrepp15 och erbjuder en alternativ syn på hållbarhet; den är i likhet 
med social-ekologiska system processinriktad och presenterar nödvändigtvis inte förändring 
som något dåligt utan innebär istället en möjlighet till omstrukturering. 

Olsson och Galaz (2012, s.227-228) presenterar motståndskraft, anpassningsförmåga och 
omvandlingsförmåga16 som viktiga egenskaper för att ett social-ekologiskt system ska ha stor 

                                         
15 Se Appendix 2 Hållbar utveckling för en djupare beskrivning av begreppet.  
16 Persistence, adaptability och transformability på engelska.  

Eftersom social-ekologiska system skapar ekosystemtjänster är ett passivt 
förhållningssätt till naturens tillhandahållande av nyttor inte lämpligt. Genom 
hantering av urbana ekosystemtjänster inom certifierings- och 
utvärderingssystem för stadsdelar kan skapande, förvaltning och förstärkning 
av grönområden ske och tillförseln av eftertraktade effekter öka. De viktigaste 
faktorerna att uppnå detta är att:   

• Involvera en stor variation av aktörer för att möjliggöra nytänkande på 
policynivå men också under projektens genomförande.  

• Behandla sociala och ekologiska aspekter samtidigt och använda 
systemtänkande för att för så effektivt som möjligt bemöta påfrestningar 
som klimatförändringar.  

• Förbättra människans välbefinnande genom att återställa statusen på 
degraderade ekosystem, vilket leder till ökade synergieffekter.  

• Använda redan etablerad kunskap och fokusera mer på nätverk och 
samarbete istället för att förlita sig på en kontinuerlig utveckling av 
tekniska lösningar.  
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resiliens. Motståndskraft är ett systems förmåga att buffra för en förändring och på så sätt blir 
ett robust system, vilket också är den generella uppfattningen av resiliens. Anpassningsförmåga 
beskrivs som kapaciteten att omorganisera systemet när det utsätts för en störning. 
Omvandlingsförmåga är systemets förmåga att helt förändras till en ny typ av system med 
andra egenskaper än det ursprungliga. Dessa begrepp är etablerade inom resiliens-diskursen 
och behandlas t.ex. i boken Resilience thinking av Walker och Salt (2006).  

Två andra koncept viktiga i diskussioner om resilienta system är funktionell och responsiv 
diversitet. Funktionell diversitet motsvarar den grad av olika funktioner som finns 
representerade inom ett system, där olika grupper är tilldelade olika uppgifter och således har 
olika funktion. Responsiv diversitet är den variation av reaktion eller påverkan som sker inom 
den funktionella gruppen vid en störning. Ett system med stor responsiv diversitet har större 
möjlighet att klara påfrestningar, vilket ger systemet större resiliens. (Walker och Salt, 2006, 
s.69-70). I Appendix 5 beskrivs ytterligare teori om resiliens.  

Responsiv diversitet har en buffertverkan på ett system. Avsaknad av responsiv diversitet, 
alltså vid låg redundans, kan leda till att ett system vid belastning övergår till ett annat 
tillstånd. När systemet passerar en tröskel och når ett nytt alternativt stabilt läge riskerar den 
sociala välfärden att minska (Olsson och Galaz, 2012, s.233). De önskvärda 
ekosystemtjänsterna tillhandahålls alltså inte inom det nya systemets gränser och en återgång 
till det föregående läget kan vara mycket svårt eller väldigt kostsamt.  

En annan viktig aspekt som har också har en buffertverkan är den koppling som finns mellan 
olika ekosystem. Olsson och Galaz (2012, s.233) hänvisar till Nyström, et al. (2001) som hävdar 
att habitat och ekosystem i ett landskap beror av varandra för att kunna förnyas och ha stor 
resiliens. Denna typ av samverkan och interaktion över gränser kan hanteras genom olika 
förvaltningsmetoder och praxis (Olsson och Galaz, 2012, s.233). Korrelationen är också 
intressant gällande återkoppling mellan olika spatiala skalor och delas ofta upp i tidsmässiga 
och spatiala effekter. I båda dessa fall är nätverksanalys viktig för att förstå 
återkopplingsmekanismer, kaskadeffekter och synergieffekter. Olsson och Galaz (2012, s.234) 
uttrycker detta som: !Changes at faster scales can trigger changes at slower scales and changes 
at larger scales can open up windows of opportunity for transformations at regional to local 
scales."  

Walker och Salt (2006, s.5-6) hävdar att en stor problematik bakom fallerande ekosystem är 
att människan försöker att optimera ett enskilt system för att få så stor avkastning som 
möjligt. Ökad kontroll och ökad input av energi ledde till större skördar och mer vinster men i 
denna effektivitetssökning uppstod också ett problem då de skapade social-ekologiska systemen 
inte blev motståndskraftiga, resilienta, mot förändringar. Folke, et al. (2010, s.1) hävdar 
följande: !Society must seriously consider ways to foster resilience of smaller more manageable 
social ecological systems that contribute to Earth System resilience". Det råder stor konsensus 
om att ekosystem har multipla stabila tillstånd, vars status genom mänsklig påverkan (externa 
faktorer) förändras och därigenom når ett annat stabilt tillstånd då det passerar en tröskel 
(Lenton, 2011 citerad i Nuttall, 2012, s.98).  
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Breshears, et al. (2011, s.256) diskuterar svårigheterna med att skapa adapativa system för att 
hantera plötsliga ekosystemkrascher17, där både tid och plats är svåra att förutspå. Eftersom 
det inte alltid är lämpligt eller möjligt att undvika en krasch handlar det här om att skapa 
förutsättningar för anpassnings- och omvandlingsförmåga. Breashers, et al. anknyter till den 
spatiala problematiken, eller möjligheten, där aktörer är bundna till ekosystemtjänster 
genererade på en specifik plats. För att ett sådant social-ekologiskt system ska uppnå större 
resiliens handlar anpassnings- och omvandlingsförmågan om möjligheten att omlokalisera sin 
verksamhet till andra områden som inte drabbats på samma sätt av den aktuella störningen. I 
en större skala har det överordnade social-ekologiska systemet alltså en större responsiv 
diversitet än det mindre underordnade systemet. Breshears, et al. kallar denna aktörsflexibilitet 
för adaptiv kapacitet vilket som ovan beskrivits som anpassningsförmåga.  

Historiskt sett har forskning om resiliens baserats på ekologiska system, t.ex. grunda sjöar eller 
skogsbruk, och har därför inte behandlat urbana områden och social-ekologiska interaktioner. 
De viktigaste aspekterna för att uppnå resiliens i städer är stadsform18 och markanvändning 
samt lokala och spatiala ekologiska processer. (Ernstson, et al., 2010, s.533) 

Genom att använda ramverket kring begreppet resiliens presenterar Walker och Salt (2006, 
s.11) en alternativ syn på hållbarhet. De föreslår ett systemperspektiv enligt följande:  

• !We are all part of linked systems of humans and nature (i.e. social-ecological systems). 
• These systems are complex adaptive systems.  
• Resilience is a key to sustainability in these systems. " 

För att skapa resilienta system är det viktigt att fråga sig vilken sorts resiliens som efterfrågas. 
Det beror på syftet med det social-ekologiska systemet, vilken typ av tjänster som 
tillhandahålls, vilken risk som är acceptabel, vilka andra värden som är värdefulla att bevara 
och vilket tidsperspektiv som är lämpligt. Ofta är många av de högproduktiva och ekonomiskt 
värderade ekosystemtjänsterna enspåriga, dvs. de som endast har ett syfte. Det är främst de 
ekosystemtjänster som direkt resulterar i produkter eller har en tydlig direkt effekt som 
behandlas med kvantifierbara, ofta monetära, termer, vilket underlättar analyser som t.ex. 
cost-benefit. Dock blir analysen smal då endast en vara eller tjänst är av intresse och 
följaktligen uteblir det bredare perspektivet. Eftersom urbana ekosystemtjänster syftar till att 
ge en så bred effekt som möjligt blir analysen annorlunda. Dessa urbana ekosystemtjänster går 
att inte att uppskatta i monetära termer då många effekter är t.ex. hälso- eller 
rekreationsbringande. Det är viktigt att diskutera resiliens i samband med ekosystemtjänster 
eftersom ett system som förändras kan upphöra att tillhandahålla den service vi är så beroende 
av.  

När det gäller klimatförändringarna identifierar Breshears, et al. (2011, s.260) system som är 
bundna till en specifik plats som mer känsliga på grund av att de inte kan flytta på sin 
verksamhet/organisation för att nyttja likartade ekosystemtjänster på en annan plats.  
                                         
17 Ökad mängd, och omfattning av, plötsliga ekosystemkrascher är att vänta när klimatförändringarna 
fortgår.  
18 Urban form 
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Problemet för urbana områden är att ytan och resurser är begränsade på grund av konkurrens 
och leder till mindre möjligheter för enskilda aktörer att anpassa sig – de är inte adaptiva i 
spatial utbredning. Dock uppstår möjligheten att skapa större anpassningsförmåga genom mer 
mänsklig påverkan och integration. Lösningen kan utgöras av att skapa social-ekologiska 
system som har större effekter, dvs. att öka utdelningen av ekosystemtjänsterna, men även att 
skapa funktionell diversitet genom en bred biodiversitet med möjlighet till förflyttning.  

 

3.5 Ekosystem och biodiversitet 

Den positiva kopplingen mellan biodiversitet och resiliens har fått fäste i vetenskapen, däremot 
har visst ifrågasättande väckts gällande biodiversitets betydelse för generering av 
ekosystemtjänster; men det är ändå en viktig byggsten i det social-ekologiska systemet: 
!biodiversity makes ecosystem makes ecosystem services".  (Vihervaara, et al., 2010, s.322) 

Naturen har tidigare inte haft ett ekonomiskt värde i sig eftersom tillgången har varit högre än 
efterfrågan (Bayon, 2008, s.124). Då har istället själva processen för att erhålla och distribuera 
resurserna gett ett pris snarare än det inneboende värdet eller värdet av dess effekter. Om 
ekologiska aspekter får ett ekonomiskt värde blir det lättare att skydda de degraderade 
ekosystemen och minska förlusten av biologisk mångfald (Bayon, 2008, s.124). Genom att 
starta i det antropocentriska synsättet med ekosystemtjänster går det att skapa en bas för att 
vidareutveckla en ekonomisk värdering av miljön. Vilket också har gjorts i försök med t.ex. 
våtmarker och vattenrengöring eller buffring för klimatförändringar. Men bevarande av 
biodiversitet kan försvaras genom att naturen har ett inneboende värde, dvs. ett biocentriskt 
synsätt (Rolston, 1989 citerad av Baldwin, et al., 2011, s.322). Biodiversitet är har också goda 
effekter på människans välbefinnande, vilket behandlas i Avsnitt 3.7.3 Hälsa, välbefinnande 
och ekosystemtjänster.  

Den internationella studien The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) har 
undersökt biodiversitet och ekosystemtjänster gällande globala effekter, kostnader och 

I denna rapport som behandlar urbana ekosystemtjänster i den social-
ekologiska sfären avser jag resiliens inom följande aspekter: 

• Att klara av klimatförändringarna och hantera ökad temperatur och ökade 
regnmängder - urban resiliens.  

• Att klara mänsklig påverkan genom t.ex. ökad aktivitet och mot 
klimatpåverkan - ekosystemens resiliens.  

Detta kan uppnås genom att skapa urbana ekosystem med hög responsiv 
diversitet och stadsdelar utan barriärer.  

Eftersom resiliens handlar om att hantera förändringar utan att en kollaps 
sker är social-ekologisk innovation ett nyckelbegrepp att utforska vidare i 
detta sammanhang.  
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degradation, och syftar till att leda till en utveckling av dess hantering (Arrigada och Perrings, 
2011, s.803). TEEB fortsatte arbetet av MA och Sternrapporten19 och ska bistå med hjälp för 
policyer och olika beslutsfattare (Vihervaara, et al., 2010, s.321-322) och har !fått stort 
politiskt genomslag" (Naturvårdsverket, 2012a, s.4). Enligt TEEB (2010, s.26) kan bevarande 
av biodiversitet ses som en försiktighetsåtgärd för att effektivt upprätthålla resilienta 
ekosystem. Vilket dubbelt understödjer möjligheten att tillhandahålla en stor mängd 
ekosystemtjänster, både genom en bredd av arter och genom ett stabilt och dynamisk system. 
Ett system med bred biodiversitet har större chans att klara förändringar eftersom den kan ha 
större responsiv diversitet.  

Bennett, et al. (2005, s.129) anser att det är möjligt att liten biodiversitet, med några få arter, 
kan generera en bred mängd ekosystemtjänster i liten skala. Men för att uppnå resiliens och 
säkerställa ekosystemtjänster i det längre perspektivet är det nödvändigt att bevara den 
biologiska mångfalden.  

 

3.6 Ekosystemtjänster 

Första gången idén om ekosystemtjänster formulerades var under 1950talet av Odum20 då han 
diskuterade hantering av naturresurser och människan som en del av ekosystemen. Under 
1990talet fick ekosystemtjänster som begrepp fäste mycket på grund av att det definierades 
tydligare av Daily och Costanza, et al. (Vihervaara, et al., 2010, s.316). Eftersom begreppet 
ekosystemtjänster omfattar så många olika aspekter och kan syfta på olika effekter beroende 
på vilken avgränsning som görs och vad projektet/utvärderingen syftar till att undersöka finns 
det ingen egentlig konsensus om en definition. Några definitioner som ofta återkommer är:  

 

 

 

                                         
19 Stern, N., 2007. The economics of climate change. The Stern review.  
20 I publikationen Fundamentals of Ecology.  

Betydelsen av biodiversitet vid certifiering av stadsdelar är viktig av följande 
anledningar:  

• Antropocentriskt värde och välbefinnande (se Kap 3.7.3 Hälsa, 
välbefinnande och ekosystemtjänster) 

• Buffertverkan vid störning 
• Det är viktigt att ha i åtanke vid bevarande av viktiga habitat som utsätts 

av påfrestning av urbanisering. Certifiering av stadsdelar kan styra så att 
större grönstrukturer hänger samman i ett nätverk och möjliggör större 
biologisk diversitet.  
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• !The conditions and processes through which natural ecosystems, and the species that 
make them up, sustain and fulfill human life." (Daily, 1997 citerad i Fisher, et al., 2009, 
s.645) 

• !The benefits human populations derive, directly or indirectly, from ecosystem 
functions." (Costanza, et al., 1997) 

• !The benefits people obtain from ecosystems." (MA, 2005a, s.40) 
• !Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande." (TEEB 

citerad i Naturvårdsverket, 2012a, s.5) 
• !Ecosystem services are defined as the contributions that ecosystems make to human 

well-being." (CICES, 2011, s.2) 

Även om forskning kring ekosystemtjänster pågick tidigare var det inte förrän vid publiceringen 
av Millennium Ecosystem Assessment (MA), år 2005, som en utveckling av begreppet tog fart 
på allvar. Det var först med MA som begreppet fick !genomslag utanför vetenskapssamhället" 
(Naturvårdsverket, 2012a, s.14). Vihervaara, et al. (2010, s.314-315) har kartlagt dess 
utveckling och konstaterar att 353 artiklar publicerats innan MA och mellan 2006-2008 uppgår 
den siffran till 687 stycken; artiklarna täcker enskilt eller i olika kombinationer områdena 
ekologi, ekonomi och samhällsvetenskap. Författarna identifierar flera internationella projekt21 
som viktiga drivkrafter till ytterligare forskning kring begreppet de senaste två årtiondena. 
Ekosystemtjänsters begreppsutveckling illustreras med en tidslinje i Figur 4. 

 
Figur 4: Tidslinje över utvecklingen av begreppet ekosystemtjänst. (Illustration: Sofia Lindgren) 

Det finns tre internationella kategoriseringssystem för ekosystemtjänster: MA, TEEB och 
CICES. Systemet skapat i MA ligger till grund för både TEEBs och CICES kategorisering; 
men de har utelämnat den understödjande kategorin eftersom de ses som ekologiska processer 
och inte faller inom deras syfte med ekonomisk värdering.  

I fall då ekosystemtjänster delas in efter typ av ekosystem beror kategoriseringen av skala och 
avgränsning, t.ex. har Naturvårdsverket (2012a, s.5) i sin sammanställning av viktiga 
ekosystemtjänster i Sverige baserat sin analys på miljömålssystemet naturtypsindelning och 
kommit fram till följande grupper: Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande 
våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt 

                                         
21  T.ex. The Convention on Biological Diversity, Kyoto protokollet, the International Panel on 
Climate Change och Millennium Ecosystem Assessment.  
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odlingslandskap samt En god bebyggd miljö. Där endast den sista kategorin, En god bebyggd 
miljö, är intressant för denna rapport då den berör ämnesområdet urbana ekosystemtjänster.  

Folke, et al. (2011, s.720) identifierar ett skifte from att betrakta naturen och människan som 
separata enheter till att se helheten och inkludera människan som delaktig i biosfären, dvs. ett 
skifte från ett enkelriktat flöde av naturresurser till det beroendeförhållande där angreppet är 
social-ekologiska system22  och användning av adaptiva styrelsesätt för att hantera dessa. 
Genom att applicera begreppet ekosystemtjänster på situationer där offentliga varor och nyttor 
utnyttjas fritt möjliggörs funktionshantering, utvärdering och förvaltning av dessa 
gemensamma tillgångar (Ostrom 1990; Daily and Ellison 2002 citerad i Vihervaara, et al., 
2010, s.315). Det innebär att det finns ett angreppssätt som hanterar problematiken ’I de 
allmänna tillgångarnas tragedi’. Dock drar Vihervaara, et al. (2010, s.322) slutsatsen att 
ekologisk och ekonomisk forskning på ekosystemtjänster har favoriserats över social och politisk 
sådan.  

Vihervaara, et al. (2010, s.322) hänvisar till MA (2005) och hävdar att både direkta och 
indirekta drivkrafter påverkar ekosystemtjänster, såväl som biodiversitet. De fortsätter:   

!Indirect drivers include demographic, economic, socio-political, scientific and 
technological factors, as well as cultural and religious ones. These can trigger or 
strengthen direct drivers, such as land-use change, climate change, species 
introduction or removal, pollution and the overexploitation of resources. "  

Ekosystemtjänst och ekosystemvara syftar ibland på olika saker, då den första är en 
förutsättning för att den andra ska produceras (Gordon & Folke, 2009, s.179).  

3.6.1 Kategorisering enligt Millennium Ecosystem Assessment  
Millennium Ecosystem Assessment (MA) initierades av United Nations (Förenta Nationerna) 
och en bred kompetens23 ligger bakom slutprodukten. Vid publiceringen år 2005 initierades en 
utveckling av det antropocentriska synsättet som ekosystemtjänster är. Det var den största 
utredningen som gjorts av världens ekosystem och presenterade både en hoppfull och 
nedslående bild av deras hälsa; men applicering av begreppet resiliens kan lösa många av de 
problem som degraderar ekosystemen idag och på så vis säkra de ekosystemtjänster vi är så 
beroende av (Reid, 2006, s.xi-xii). Enligt MA är cirka 60 % av de undersökta 
ekosystemtjänsterna degraderade eller ohållbart utnyttjade (Vihervaara, et al., 2010, s.315). 
MA-projektet inriktades på tre stora uppgifter: (i) att fastställa tillståndet för jordens 
ekosystem; (ii) att identifiera den potentiella påverkan av förändringar för ekosystems 
möjlighet att bemöta människans behov; och (iii) att identifiera policyer, teknik och verktyg 
för att förbättra dess förvaltning (Marcotullio, et al., 2003, s.1-2). MA är alltså baserad på 
Påverkan-Tillstånd-Åtgärd (Pressure-State-Response, dvs. PSR) (Marcotullio, et al., 2003, s.2) 
och är en modell framtagen av OECD 1994 och som varit till grund för DPSIR-modellen 
framtagen av Europeiska miljöbyrån 2003 (Levrel, et al., 2009, s.2).  

                                         
22 T.ex. gällande hantering av färskvatten, skogsbruk, jordbruk och fiske.  
23 Forskare från mer än 100 länder under ledning av styrelsen (MA, 2005b).  
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I MA gjordes en kartläggning av hur förändringar i ekosystemtjänster påverkar människan. 
Ekosystemtjänsterna delades upp efter typ av effekt i kategorierna tillgodoseende, reglerande, 
kulturtjänster och understödjande24 (MA, 2005a, s.40): 

• Tillgodoseende tjänster, ger varor från ekosystemen.  
• Reglerande tjänster, ger tjänster från reglering av ekosystemprocesser.  
• Kulturtjänster, eller rekreationstjänster, är ickemateriella nyttor genererade från 

ekosystemen.  
• Understödjande tjänster, som är nödvändiga för produktionen av alla andra 

ekosystemtjänster.  

MAs kategorisering som har legat till grund för många efterkommande kategoriseringssystem 
presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2: Kategorisering av ekosystemtjänster efter MAs föreslagna struktur (MA, 2005a, s.40; Harman & Choy, 
2011, s.620). 

Category Description Examples 
Provisioning 
services 

Products obtained from 
ecosystems.  

Food, fresh water, fuel, fibres, ornamental resources, genetic 
resources, bio-chemicals, natural medicines. 

Regulating 
services 

Benefits obtained from 
regulation of ecosystem 
processes.  

Air quality, climate regulation, water purification, erosion 
control, human disease control, biological control, 
pollination, storm protection. 

Cultural 
services 

Non-material benefits 
that enrich the quality 
of life.  

Cultural diversity, religious and spiritual values, knowledge 
systems (traditional and formal), inspiration, aesthetic 
values, social relations, sense of place, cultural heritage 
values, recreation and ecotourism. 

Supportive 
services 

Services needed to 
produce all other 
services.  

Primary production, production of atmospheric oxygen, soil 
formation and retention, nutrient cycling, water cycling and 
provision of habitat. 

 

MAs kategorisering har legat till grund för många artiklar som hanterar ekosystemtjänster. 
Precis som Vihervaara, et al. skriver (2010, s.316, citerar Gatto & De Leo, 2000; Heal, 2000; 
Boyd & Banzhaf, 2007), finns det även kritik mot utvärderingen eftersom rekreations-kategorin 
är otydlig och inte omfattar samtliga positiva aspekter. MA behandlar inte heller alla områden 
av ekosystemfunktioner25, etiska och existentiella värden (Vihervaara, et al., 2010, s.316-317). 
Trots det beskrivs MA ofta som en möjlighet att granska social-ekologiska system i sin helhet:  

!The MA developed a conceptual approach for evaluating the complex interactions 
between ecosystems, the services they provide, and human well-being. " (Breshears, et 
al., 2011, s.257) 

                                         
24 På engelska kallas de provisioning, regulating, cultural och supporting.  
25 De utlämnar bland annat fröspridning, jordmån och jordreglering (soil regulation).  
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3.6.2 Ekosystemtjänster och ekonomisk utvärdering 
Sedan ekosystemtjänster som begrepp introducerats på marknaden har flertalet olika 
angreppssätt till att värdera dessa nyttor i monetära termer presenterats:  

!Cost-benefit ratios, economics of choice, contingent valuation, return on investment, 
discount rates and willingness to pay, valuation of non-market goods, attribute-based 
choice, production function, equity, credits, benefits-based transfer functions and 
modeling." (Summers, et al., 2012, s.332-333 hänvisar till flertalet publikationer26) 

Inom projektet TEEB beskrivs kopplingen mellan naturen och ekonomin som 
ekosystemtjänster. Trots detta är ekosystemtjänster i regel inte ekonomiskt värderade, speciellt 
inte reglerande, kultur och understödjande tjänster. Det är endast konsumtionsvaror, som 
alltså faller under kategorin tillgodoseende tjänster, som får ett direkt penningvärde och kan 
hanteras på den ekonomiska marknaden (TEEB, 2010, s.7). Det är inte förrän nyligen som en 
del reglerande tjänster, som klimatreglering, vattenrening och pollination, har blivit 
uppmärksammade i ekonomisk värdering (TEEB, 2010, s.8). Den sekundära effekten av 
utebliven eller minskad produktion styr den ekonomiska värderingen vilket betyder att den 
tillgodoseende tjänsten fortfarande ligger till grund för att värderingen utförs. Kostnaden för 
att på annat sätt uppnå samma effekt utav tjänsten utgörs värderingens belopp. Trots detta är 
det tack vare att konsumtionen finns inom ett givet ekonomiskt system som en uppskattning 
av dessa indirekta värden kan göras. Vid samhällsekonomiska värderingar av ekosystemtjänster 
kan begreppen indirekta och direkta tjänster användas för att undvika att en vara eller 
tjänst tillgodoräknas flera gånger (Naturvårdsverket, 2012a, s.6), s.k. double counting. Det 
kan vara svårt att skilja ekosystemtjänster åt eftersom de verkar över flera skalor (tidsmässigt 
och spatialt) och inte har en klart definierbar gräns. Dessutom kan direkta tjänster i ett 
sammanhang utgöra en indirekt funktion i ett annat vilket ytterligare försvårar indelningen, 
men varför en klar definition av den tillgodoräknade ekosystemtjänsten är desto viktigare.  

På senare år har många ifrågasatt ekonomisk tillväxt som ett mått på framgång. Det är inte 
alltid lämpligt att använda sig av monetära mått då det är svårt att transkribera 
rekreationsvärden till siffror; även om försök enligt ovan nämnda utvärderingssystem gjorts. 
Ernstson, et al. (2010, s.541) ifrågasätter den industriella ekonomin som den är idag och 
föreslår ett skifte mot ett samhälle där effektivitet i generering eller bevarande av 
ekosystemtjänster inkluderas i värderingen. 

3.6.2.1 Kategorisering enligt CICES 
CICES är akronym för The Common International Classification of Ecosystem Services och är 
kopplat !till det ramverk som används inom FN:s utvecklingsarbete kring miljöräkenskaper 
och naturkapital". (Naturvårdsverket, 2012a, s.18-20)  

                                         
26 Englin, et al., 1997; Chichilnisky & Heal, 1998; Boyd, et al., 2001; Chambers & Whitehead, 2003; 
Poudyal, et al., 2003; Ackerman, et al., 2007; Fisher & Erickson, 2007; Boyd, 2008; Arana & Leon, 
2009; Bond, et al., 2009; Colombo, et al., 2009; Hoyos, et al., 2009) 
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CICES indelning är till skillnad från MA och TEEB hierarkisk (Naturvårdsverket, 2012a, s.29), 
se Tabell 3. Det betyder att effekter kopplade till skala åskådliggörs på ett helt annat sätt än 
inom MAs kategorisering. CICES har även inkluderat en aspekt som inte återfinns inom MA, 
nämligen Energi inom temaområdet Provisioning. Genom att studera CICES tabell under 
kolumnen Service type blir kopplingen till samhällets nytta och dess ekonomiska betydelse 
tydlig.  

Tabell 3: Hierarkisk kategorisering enligt CICES. I deras tabell inkluderas även Subtypes och Examples and 
indicative benefits i två ännu mer specifika kolumner (CICES, 2011, s.5-6). 

Theme Service class Service group Service type 

Pr
ov

isi
on

in
g 

Nutrition 

Terrestrial plant and 
animal 

Commercial cropping 
Subsistence cropping 
Commercial animal production 
Subsistence animal production 
Harvesting wild plants and animals for food 

Freshwater plant and 
animal 

Commercial fishing (wild populations) 
Subsistence fishing 
Aquaculture 
Harvesting fresh water plants for food 

Marine plant and animal Commercial fishing (wild populations) 
Subsistence fishing 
Aquaculture 
Harvesting marine plants for food 

Potable water Water storage 
Water purification 

Materials 

Biotic material Non-food plant fibres 
Non-food animal fibres 
Ornamental resources 
Genetic resources 
Medicinal resources 

Abiotic materials Mineral resources 

Energy 

Renewable biofuels Plant based resources 
Animal based resources 

Renewable abiotic energy Wind 
Hydro 
Solar 
Tidal 
Thermal 

Re
gu

la
tio

n 
an

d 
m

ai
nt

en
an

ce
 

Regulation of 
wastes 

Bioremediation Remediation using plants 
Remediation using micro-organisms 

Dilution and sequestration Dilution 
Filtration 
Sequestration and absorption 

Flow regulation 

Air flow regulation Windbreaks, shelter belts 
Ventilation 

Water flow regulation Attenuation of runoff and discharge rates 
Water storage 
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Sedimentation 
Attenuation of wave energy 

Mass flow regulation Erosion protection 
Avalanche protection 

Regulation of 
physical 

environment 

Atmospheric regulation Global climate regulation (incl. C 
sequestration) 
Local & regional climate regulation 

Water quality regulation Water purification and oxygenation 
Cooling water 

Pedogenesis and soil quality 
regulation 

Maintenance of soil fertility 
Maintenance of soil structure 

Regulation of 
biotic 

environment 

Lifecycle maintenance & 
habitat protection 

Pollination 
Seed dispersal 

Pest and disease control Biological control mechanisms 
Gene pool protection Maintaining nursery populations 

Cu
ltu

ra
l 

Symbolic 

Aesthetic, Heritage Landscape character 
Cultural landscapes 

Spiritual Wilderness, naturalness 
Sacred places or species 

Intellectual and 
Experimental 

Recreation and community 
activities 

Charismatic or iconic wildlife or habits  
Prey for hunting or collecting 

Information & knowledge Scientific 
Educational 

 

3.6.3 Ekosystemtjänster i Sverige 
I Naturvårdsverkets (2012a, s.6-7) sammanställning av ekosystemtjänster viktiga för Sverige 
presenteras tjänsterna baserade på CICESs uppdelning, men kategorier reglerande och 
försörjande har slagits ihop och utgör tillsammans fyra underkategorier (se Tabell 4).  
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Tabell 4: Tabell över utvalda ekosystemtjänster i Naturvårdsverkets sammanställning som viktiga för Sverige 
(Naturvårdsverket, 2012a, s.6-7). 

Kategori Avdelning Ekosystemtjänst 

Fö
rs

ör
ja

nd
e Livsmedel 

Livsmedel från odlade landväxter 
Livsmedel från tama landdjur 
Livsmedel från vilda djur och växter 
Livsmedel från odlade sötvattens- och marina djur 
Livsmedel från vilda sötvattens- och marina djur 

Vattenförsörjning Dricksvatten 
Icke-drickbart vatten 

Biotiska råvaror Fiberråvara från växter 
Bioenergi Bioenergi från skog 

Re
gl

er
an

de
 o

ch
 u

pp
rä

tth
ål

la
nd

e 

Reglering av avfall och 
föroreningar 

Utspädning, nedbrytning, remineralisering, 
återcirkulation 

Reglering av fysiska miljön 

Global klimatreglering 
Lokal och regional klimatreglering 
Fluvial flödesreglering 
Bullerreducering 

Reglering av biotisk miljö 

Pollinering 
Livsmiljö för ungstadier 
Biologisk kontroll av skadegörare 
Upprätthållande av livscykler, skydd av habitat och 
genpooler 

Symbiotiska Landskapskaraktär - naturarv 
Landskapskaraktär - kulturarv 

K
ul

tu
re

lla
 

Intellektuella/ 
upplevelsebaserade 

Friluftsliv 
Resurs för forskning 
Estetiska värden 
Hälsa 

 

3.6.4 Ekologisk designindelning efter Matlock och Morgan 
Enligt Matlock och Morgan (2011, s.246) kan ekosystemtjänster delas in efter nytta och 
funktion. Direkt nytta sker då en ekosystemtjänst konsumeras eller omvandlas omedelbart 
och är t.ex. mat, vatten och timmer. Indirekt nytta sker utan att vi konsumerar varan direkt 
som t.ex. biodiversitet och vattenrening. Möjlig nytta syftar på potentiella fördelar i 
framtiden, t.ex. medicinska upptäckter och genetisk resurs. Arvsnytta27 innebär den fördel 
som uppstår mellan generationer och hållbar utveckling. Existentiell nytta är de mjuka 
värden som uppskattas av människan, t.ex. kultur och estetik.  

3.6.5 Ekosystemotjänster eller onyttor 
Då ekosystem kan ge upphov till av människan upplevda obehag kan man ibland tala om 
ekosystemotjänster. Det kan gälla uppkomst av dålig lukt, förekomst av mygg, sjukdomar eller 
på annat sätt störande moment. Det kan också handla om hur en del av våra önskvärda 
                                         
27 På engelska: bequest.  
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ekosystemtjänster degraderas på grund av tillexempel invasiva arter som negativt påverkar 
mat, vatten och produktion (Marcotullio, et al., 2003, s.9).  

3.6.6 Spatial och tidsmässig spridning 
Eftersom både behovet och distributionen av ekosystemtjänster är spatialt och tidsmässigt 
heterogena (Bastian, et al., 2012, s.1) är det lämpligt att introducera olika begrepp som 
hanterar problematiken.  

Ekosystemtjänster som samtidigt verkar på olika spatiala skalor omfattas av begreppet co-
benefits (Perrings och Gadgil, 2003 citerad av Arrigada och Perrings, 2011, s.800) vilket på 
svenska skulle kunna översättas till med-nyttor. Tjänster som har sitt ursprung i ett social-
ekologiskt system (t.ex. skogsbruk) kan alltså ge upphov till andra ekosystemtjänster som är 
oss till nytta gällande andra aspekter (t.ex. luftrening, biodiversitet); och kan överlappa de av 
människan uppsatta gränserna mellan det privata och offentliga. Dessa med-nyttor kan vara 
positiva i andra spatiala skalor (t.ex. reglerande: koldioxidlagring, luftrening) än den 
ursprungliga tjänsten (t.ex. tillgodoseende: timmer). Denna bonus av tjänster leder till 
problematiken om ’double counting’ då positiva effekter räknas flera gånger och kan således ge 
en skev bild av verkligenheten. De ekosystem som ger upphov till ekosystemtjänster benämns 
som Ecosystem Service Providers vilket skulle kunna översättas till ekosystemtjänsts-
försörjare (Kremen, 2005 citerad i Bastian, et al., 2012, s.2); ekosystemtjänst-försörjare kan 
generera tjänster utanför sin ekologiska gräns och ha verkan i en annan skala. 

Tidsaspekter kopplade till ekosystemtjänster innefattar: (i) tidsbehov för att generera och 
underhålla en viss tjänst; (ii) tidsmässig ordningsföljd för att optimera och underhålla en tjänst 
(t.ex. växelbruk); samt (iii) tidsförskjutning mellan uppkomst och nyttjande av tjänst (Bastian, 
et al., 2012, s.4). Skaleffekter och tidsförskjutning korrelerar på så sätt att de ofta kan verka 
över flera skalor och förflyttas eller omvandlas innan de kan nyttjas.  

Bastian, et al. (2012, s.3) föreslår en checklista för att säkerställa att samtliga skaleffekter, dvs 
i rum, tid och skala, tas i beaktande vid beslutsfattande, se Tabell 5.  
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Tabell 5: Checklista för rums- och tidsaspekter som relaterar till ekosystemtjänster (Bastian, et al., 2012, s.3). 

Position Issue Criteria (example) 
1. Space aspects   

1.1 Areal 
requirements  

Minimum area (for the supply of ES) with a special quality 
(structure, abiotic characteristics, biodiversity) 

1.2 Spatial 
composition 

Completeness of required partial habitats of animals, land-cover 
diversity, patch richness, a set of ESP 

1.3 Spatial 
configuration 

Shape, core areas, buffers, land-use gradients, proximity, mesh size  

1.4 General: 
functional 
connection 

Supply–transfer–demand relations, ecological interdependencies 
(e.g. habitat networks, river–floodplain relations) 

2. Time aspects   
2.1 Time 

requirements  
Minimal process time, regeneration time (of ecosystems and ES) 

2.2 Temporal 
sequences 

Natural oscillation, land-use time pattern and interferences, 
adequate order of ES use (from one area/ecosystem various ES can 
be used but if this use is organized in a sophisticated manner, 
benefits can be enhanced and damages are avoided), storage 
capacity for ES 

2.3 Time lags Differences between supply and demand, precaution measures, 
risks, option values, inter-generational time lags (the present 
generation benefits, the next pays for environmental damages) 

3. Scale and 
dimension 

  

3.1 Suitable 
dimension 

Compatibility of scale and measures, reference units, areal and 
temporal resolution 

3.2 Transition Consideration of upper/lower scale effects (up-scaling, down-
scaling), analysis of transition risks, transfer offsets 

 

Fisher, et al. (2009, s.650) föreslår ett angreppssätt att hantera den eventuella differentiering 
som kan finnas mellan uppkomst (production=P) och effekt (benefit=B) gällande en 
ekosystemtjänst. Kopplingen kan vara identisk (den första bilden i Figur 5), 
allriktad/områdesriktad (omgivande område gynnas, den andra bilden i figuren) eller 
enkelriktad (endast en riktning från källan gynnas, sista bilden i figuren).  
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Figur 5: Beskrivning av olika varianter av differentiering av en ekosystemtjänst. U står för uppkomst och syftar på 

området där ekosystemtjänsten skapas. E står för effekt och avser området där ekosystemtjänsten nyttjas. 
(Illustration: Sofia Lindgren, svenskanpassad bild med inspiration hämtad från Fisher, et al., 2009, s.650) 

Ekosystemtjänster uppstår genom interaktion i de ekologiska systemen och kan ha både 
positiv, neutral eller negativ återverkan på varandra. Det är möjligt att kategorisera 
ekosystemfunktioner enligt: (i) konflikter – där konkurrens eller motsatta effekter leder till 
minskade ekosystemtjänster; (ii) synergier – då kombinerade funktioner ökar den totala 
effekten; eller (iii) kompatibilitet – som uppstår vid symbios då funktionerna inte får någon 
återverkan på varandra (Willemen, 2010 citerad i Bastian, et al., 2012, s.2). 

 

3.7 Urbana ekosystemtjänster 

Karakteristiskt för urbana ekosystemtjänster är att de ofta är fragmenterade och nyttan beror 
till en mycket stor del av dess form och placering (Matlock & Morgan, 2011, s.263). 
Ekosystemtjänster som är både icke-exklusiva och odelbara kallas för rena28 ekosystemtjänster 
(Arrigada och Perrings, 2011, s.798) och är sådana som är oss till nytta och inte förbrukas vid 
nyttjande. Exempelvis är vissa rekreationsvärden, luftrening, pollinering och skuggande effekter 
rena ekosystemtjänster; många urbana ekosystemtjänster är just rena sådana då de kan vara 
till nytta utan att förbrukas. Motsatsen till rena ekosystemtjänster är orena, dvs. konsumtion 
av sådana är konkurrerande och exkluderande, och omfattar framför allt ekosystemtjänster 
inom kategorin tillgodoseende (Arrigada och Perrings, 2001, s.798-799). Ett annat begrepp som 
                                         
28 Fritt översatt från engelska pure. 

Då Millennium Ecosystem Assessments kategoriseringssystem är etablerat och 
mest refererat av de presenterade kommer det att utgöra basen för min 
utvärdering. Kunskap om de andra varianterna kommer dock att leda till en 
fördjupad analys.  

Eftersom ekonomisk utvärdering av ekosystemtjänster inte faller inom ramen 
för min analys kommer de ekonomiska värderingsmetoderna och aspekterna 
inte att fördjupas ytterligare.  
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används för att beskriva rena ekosystemtjänster är kollektiv nyttighet (Naturvårdsverket, 
2012a, s.34) vilket bra beskriver att ekosystemtjänster kan vara många människor till gagn.  

3.7.1 Vad är en urban miljö? 
En stad utgörs en samling av konkurrerande och integrerade områden som tillsammans 
genererar urbana tjänster som t.ex. transport, bostäder, sjukvård, arbete och ekonomi (Harvey, 
1996 citerad i Ernstson, et al., 2010, s.531). Ernstson, et al. (2010, s.537) beskriver staden 
genom att illustrera samhällets struktur som nätverk av en mängd olika flöden och kopplingar. 
Där varor (material, energi och information) och sociala relationer (släktskap, företag, vänskap, 
byten, klienter och maktstrukturer) beror av sociala, kulturella, ekologiska och tekniska 
faktorer.  

Andersson (2012, s.29-31) anser att täthet, permanens och utbredning är tre kännetecken för 
en urban miljö. Där tätheten kan variera beroende med dygnets timmar, permanens i en 
bestående struktur och en närvarande historia samt en utbredning som utgörs av en 
sammanhängande yta som befolkas av tillräcklig stor mängd människor. Andersson nämner 
också infrastruktur, anläggningar, bostäder och stadsrum som kännetecknande element och 
som utgör basen för det dagliga utbytet av varor, tjänster, kapital, information och mänsklig 
interaktion – det urbana livet. Det är i denna mängd av samspel som den allmänna platsen 
utgör den essentiella beståndsdelen i staden. Något som Andersson (2012, s.32) uttrycker som 
att !den allmänna platsen är den urbana biotopens viktigaste förutsättning". Där han menar 
att torget och gatan erbjuder en mängd olika aktiviteter som !kommunikation och tillfart, 
handel, möten, demonstrationer, parkering, lek, umgänge, utbyte, fest, spel, sport, 
ledningsdragning, bostad för den bostadslöse".  

Andersson (2012, s.167-168) beskriver i sin bok hur en framtida stad, närmare bestämt 
Stockholm, kan komma att te sig, inte bara i dess mest centrala delar utan genomgående i 
staden. Han anser att en promenad på en kvart ska ge tillgång till ett större grönområde men 
också att enklare grönstruktur ska vara synlig i gaturummet.  

Stadens utbredning styrs på många sätt av effektivitet kopplad till byggd infrastruktur (energi, 
vatten, avlopp, vägar) och inte alltid av bästa möjliga design (Matlock & Morgan, 2011, s.262). 
Val av expansionsområde och typ bestämmer inte bara hur den närmaste tidens utveckling 
kommer att te sig utan får efterverkningar lång tid framöver eftersom den urbana strukturen 
är bestående under en lång tidsperiod. Förutom den av människan konstruerade 
infrastrukturen utgörs stadens nätverk även av grön infrastruktur, dvs. vattendrag, sjöar, 
våtmarker, ängsmarker, gräsmarker och skogsland (Matlock & Morgan, 2011, s.267), vilket 
introducerar nästa avsnitt som behandlar urbana ekosystem och dess förtjänster.  

3.7.2 Ekosystem och dess nyttor i staden 
Urbana ekosystemtjänster uppkommer genom interaktion i social-ekologiska system vilket 
kräver att aktörer introduceras på ett mer medvetet sätt än icke-urbana ekosystemtjänster, 
vilket Matlock och Morgan (2011, s.262) poängterar och pekar på svårigheterna att övergå från 
informerad och utvärderande till bemyndigande och styrande. Då är det viktigt att kunna 
utskilja de urbana ekosystem som kan vara människan till nytta i den avgränsade yta de tillåts 
existera. Det finns dock möjlighet att skapa grön infrastruktur som en del av ett naturligt 
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förekommande ekosystem och således inte behöver kontinuerligt underhåll för att tillgodose en 
del av vårt behov av ekosystemtjänster (Matlock & Morgan, 2011, s.267).  

Bolund och Hunhammar (1999) presenterar sju olika typer av urbana ekosystem kopplade till 
ekosystemtjänster:  

• Gatuträd  
• Gräsmattor/parker  
• Urbana skogar  
• Odlingsmark 
• Våtmarker 
• Sjö/hav  
• Vattendrag 

Naturvårdsverket (2012a, s.131) har identifierat urbana miljöer i linje med typerna av urbana 
ekosystem ovan: !Villaträdgårdar, grönytor, parkmark, impediment29 och ruderatmark30 samt 
större grönområden som tätortsnära natur, ängs- och hagmark, skog och vattenmiljöers" samt 
sedumtak, gröna väggar, olika typer av trädgårdar och urban odling. Att gröna väggar och tak 
inte tagits med i Bolunds och Hunhammars exempel kan bero på att det är en relativt ny 
företeelse och inte hade fått genomslag vid publikationsdatumet, de andra aspekterna har en 
stor överensstämmelse i de två indelningarna även om Naturvårdsverkets är mer omfattande.  

Enligt Bolund och Hunhammar (1999, s.295) var följande ekosystemtjänster av största vikt: 
Luftfiltrering, mikroklimatreglering, bullerminskning, hantering av regnvatten, behandling av 
avloppsvatten och rekreations- och kulturella värden och även möjligtvis matproduktion och 
erosionskontroll. Även Naturvårdsverket (2012a, s.131) anser att kulturella och reglerande 
ekosystemtjänster är de mest betydelsefulla i urbana miljöer. Vidare har Naturvårdsverket 
(2012a, s.133-136) i sin översikt av ekosystemtjänster kopplade till En god bebyggd miljö 
(Se Avsnitt 3.10 Sveriges miljömål och miljöarbete för urbana områden) fördjupat sig i 
ekosystemtjänsterna (i) infångning/absorption, (ii) lokal och regional klimatreglering, (iii) 
möjlighet till rekreationsaktivitet samt hälsa och (iv) buller. Costanza, et al., (1997) 
identifierade 17 grupper av urbana ekosystemtjänster: Gas regulation, climate regulation, 
disturbance regulation, water regulation, water supply, erosion control and sediment retention, 
soil formation, nutrient cycling, waste treatment, pollination, biological control, refugia, food 
production, raw materials, genetic resources, recreation, och cultural (se fullständig tabell med 
tillhörande ekosystemfunktion och exempel i Appendix 6).  

Matlock och Morgan har listat urbana ekosystemtjänster efter Millennium Ecosystem 
Assessments kategorisering, vilket presenteras i Tabell 6. 

                                         
29 Ofruktbar mark 
30 Skräpmark, stört av mänsklig verksamhet.  
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Tabell 6: Urbana ekosystemtjänster listade efter Millennium Ecosystem Assessments kategorisering (Hämtad från 
Matlock & Morgan, 2011, s.264). Svenska översättningar av kategorier och typer har lagts till specifikt för denna 

rapport. 

Category Type Definition 
Provisioning 
Services 
(Tillgodoseende 
tjänster) 

Biodiversity 
(Biodiversitet) 

Provide structural diversity, compositional diversity, and 
functional diversity, this is essential for sustaining ecosystem 
functioning.  

Refugia (Habitat) Provide residence, social spaces, and workplaces for people.  
Regulating 
Services 
(Reglerande 
tjänster) 

Climate 
Regulation 
(Klimatreglering) 

Urban areas are a source of greenhouse gas emissions, which 
increase global warming; urban forests provide sequestration 
of carbon and reduction of ozone in traffic corridors.  

Water Protection 
(Vattenskydd) 

Urban systems can provide runoff treatment, infiltration, and 
storage if properly designed using low impact development.  

Supporting 
Services 
(Understödjande 
tjänster) 

Water Cycling 
(Vattenkretslopp) 

Green infrastructure can enhance transfer of water from the 
soil through plants to the atmosphere, reduce rainfall runoff, 
and increase infiltration into groundwater.  

Cultural Services 
(Kulturtjänster) 

Recreational 
services 
(Rekreation) 

Urban systems provide places for people to play. Parks, 
trails, greenways, and common lawns are some of the many 
urban spaces people use for recreation. 

Ethical Values 
(Etiska värden) 

Urban places often provide spiritual, aesthetic, and other 
values people attach to structures and places.  

  

Ernstson, et al. (2010, s.531) hänvisar till en rad publikationer 31  och menar att urbana 
tjänster32 är tätt sammankopplade med ekosystemtjänsterna i en stad, t.ex. !förbättrad vatten- 
och luftkvalitet, stormskydd, översvämningsåtgärder, avloppsrening, mikroklimatreglering och 
rekreationsvärden och hälsa. " 

Urbana miljöer, eller staden som helhet, kan sägas ha underskott på ekosystemtjänster då den 
är beroende av resurser utifrån. Det grundar sig i att ett urbant område har syftet att vara 
boplats åt människan (Matlock & Morgan, 2011, s.260) vilket leder till att andra ekosystem, 
och därmed dess tjänster, bortprioriteras till förmån för infrastruktur, anläggningar, bostäder 
och stadsrum. Urbanisering och industrialisering har lett till att den förut ofta förekommande 
nyttoodlingen och djurhållningen i staden har minskat (Naturvårdsverket, 2012a, s.131) och 
skiljer idag brukare och nyttjare åt. Matlock och Morgan (2011, s.263-264) visar på en 
intressant utveckling i och med industrialiseringen, då en övergång från jordbruk och 
betesmark till urbana skogar skett, som gett en större effekt av ekosystemtjänster per ytenhet 
grönyta.  

De mest robusta ekosystemen i staden är de urbana skogarna, vilka ofta sammankopplas med 
hjälp av områden som parker och flodbankar (Matlock & Morgan, 2011, s.263). Ekosystem är 
som mest känsliga i sina geografiska utkanter (Mitch & Jorgensen, 2004 citerad i Matlock & 
Morgan, 2011, s.51), vilket leder till slutsatsen att ökad täthet och sammankoppling ger 
                                         
31 Daily, 1997; Bolund och Hunhammar, 1999; Elmqvist, et al., 2008.  
32 T.ex. transport, bostäder, sjukvård, arbete och ekonomi.  
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systemet större resiliens. Möjligtvis ökar också synergieffekter av samma anledning. De 
vanligaste djurarterna i urbana ekosystem är gnagare och fåglar eftersom de har störst 
möjlighet att anpassa sig (Matlock & Morgan, 2011, s.263).  

3.7.3 Hälsa, välbefinnande och ekosystemtjänster 
Urbana ekosystemtjänster kan leda till positiva effekter gällande människans psykiska och 
fysiska hälsa; men kan också ge positiva sekundära effekter genom påverkan av andra faktorer, 
t.ex. ökad sammanhållning och säkerhet.  

I städer med mycket trafik och fabriker och vid ogynnsamma klimatologiska förutsättningar 
påverkas luftkvaliteten negativt. Problemet kan avhjälpas med ekosystemtjänster som minskar 
partiklar, som också kan balansera lufttemperaturen och absorbera koldioxid (Lubchenco, 1998 
citerad i Summers, et al., 2012, s.333). Naturvårdsverket (2012a, s.134) skriver att !det finns 
studier som visar att det finns 85 % mindre luftföroreningar i en park, samt att vid en gata 
med träd är luftföroreningarna 70 % mindre än jämförbar gata utan träd. Här verkar inte bara 
reningsfaktorn. Träd skapar också förhållanden så att förorenad luft stiger uppåt och alltså inte 
blir lika skadlig för människor".  

Visuell kontakt med grönstruktur kan sänka stresshalter och blodtryck medan närhet till 
grönområden leder till längre livslängd (Annerstedt, 2011 citerad av Naturvårdsverket, 2012a, 
s.135-136). Andra positiva effekter av närhet till grönområden är självupplevd hälsa och fysisk 
aktivitet (Elmqvist, 2002 citerad i Naturvårdsverket, 2012a, s.135-136), som kan ge ytterligare 
positiva sekundära effekter.  

Summers, et al. (2012, s.328) har undersökt hur människans välbefinnande korrelerar med 
ekosystemtjänster genom att analysera deras koppling till grundläggande behov, ekonomiska 
behov, miljöbetingade behov samt subjektivt välbefinnande. Författarna delar in välbefinnande 
i en objektiv respektive subjektiv dimension. Den objektiva dimensionen omfattar 
materiella och sociala attribut som rikedom, utbildning, sjukvård, infrastruktur och härrör ur 
samhällets välfärd. Den subjektiva dimensionen utgår istället från människans egen 
upplevelse av välbefinnande. Människans välbefinnande är således en mix av olika attribut (se 
fullständig lista i Appendix 7):  

!Well-being is a positive physical, social, and mental state; it is not just the absence of 
pain, discomfort, and incapacity. It requires that basic needs are met, that individuals 
have a sense of purpose, and that they feel able to achieve important personal goals 
and participate in society. It is enhanced by conditions that include supportive personal 
relationships, strong and inclusive communities, good health, financial and personal 
security, rewarding employment, and a healthy attractive environment. " (Summers, et 
al., 2012, s.328) 

Även om Millennium Ecosystem Assessment gjorde ett försök att inkludera hur människan 
påverkas av ekosystemtjänster genom att inkludera kategorin rekreation, anser Summers, et al. 
(2012, s.328) att ingen koppling gjordes till människan fysiska, mentala och sociala behov. 
Dock påpekar författarna att det skett ett ökat intresse för ett holistiskt angreppssätt (t.ex. 
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gällande policyer) där välbefinnande sätts i samband med sociala, ekonomiska och 
miljömässiga faktorer – dvs. the triple bottom line.  

Urbana grönområden har positiv effekt på samhällets sammanhållning och ökar umgänget 
mellan grannar (Kuo & Sullivan, 2001 citerad i Summers, et al., 2012, s.330). Det finns också 
ett samband mellan tillgänglighet till grönområden och fysisk respektive psykiskt 
välbefinnande (Pretty, et al., 2007 citerad i Summers, et al., 2012, s.330). Baldwin, et al., 
(2011, s.323) hänvisar till en rad publikationer33 som påvisar att mänsklig interaktion med 
fullständiga naturliga och artrika ekosystem är utav positivt värde för välfärden genom 
förbättrad mänsklig hälsa (fysisk och psykisk), ökad livskvalitet, minskad mängd brott, 
minskad stress och ökad produktivitet samt förbättrad utveckling hos barn. Även Summers, et 
al. (2012, s.330) pekar på ekosystemtjänsters betydelse för barns utveckling, kognitivt lärande 
och utbildning. Ett vanligt exempel är också det positiva sambandet mellan natur, i form av 
endast ett träd eller i större skala i form av ekosystem, och tillfrisknande efter sjukdom (Diette, 
et al., 2003 citerad i Summers, et al., 2012, s.330). Vidare hänvisar Summers, et al. (2012, 
s.331) till forskare 34  som visat att kontakt med naturen och dess ekosystemtjänster har 
ytterligare positiva effekter: ![They] enhance cognitive and problem-solving abilities, promote 
independence, focus attention, promote better environmental awareness, generally benefit early 
childhood development."   

Genom att öka andelen grönstruktur i staden ökar säkerheten, med störst resultat i centrala 
delar, med mindre mängd brott som viktigaste faktor (Kuo, 2001; Kuo & Sullivan, 2001 
citerade i Summers, et al., 2012, s.332). Det beror på effekten more eyes on the street 
myntat av Jane Jacobs i boken The Death and Life of Great American Cities (1961) och 
innebär att om fler personer rör sig i ett område minskar risken för brott. En positiv bieffekt 
av en mer attraktiv offentlig miljö, vilket ofta upplevs då grönstrukturen ökar, är att 
vandalism och förstörelse minskar. Summers, et al. (2012, s.335) drar slutsatsen att naturens 
betydelse, ur ett subjektivt och antropocentriskt perspektiv, är central för kreativitet, själslig 
upplevelse, fysisk återhämtning och fritidsupplevelser.  

Ytterligare en faktor som påverkar människans hälsa är bullernivåer. Arbetsprestationen kan 
påverkas negativt genom förhöjd stress, försämrad prestation, trötthet och ökat antal 
felreaktioner; dessutom påverkas sömn, uppmärksamhet och blodtryck negativt, 
(Arbetsmiljöverket, 2002, s.55-56). Grönområden och grönstruktur har möjlighet att bilda 
bullerreducerande barriärer och motverka bullrets negativa effekter; genom att grönområden 
ökar avstånden mellan bullerkällorna möjliggörs också tysta områden i staden 
(Naturvårdsverket, 2012a, s.135). 

                                         
33 Frumkin, 2003; Hartig, et al., 1991; Hartig, et al., 2008; Heerwagen, 2000; Kahn & Kellert, 2002; 
Kellert, 2005; Balvanera, et al., 2006; Kellert, et al., 2008 och Kuo & Sullivan, 2001.  
34 Cohn & Horm-Wingerd, 1993; Kahn & Kellert, 2002; Moore, et al., 2004; Louv, 2005 och van Noy, 
2008.  
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3.8 Design av ekosystemtjänster 

Då urbana ekosystem utsätts för en stor påfrestning i form av mänsklig aktivitet och minskad 
anpassnings- och buffertförmåga på grund av geografisk avgränsning, är det nödvändigt att 
vara medveten om olika nyckelprinciper vid design av ekosystemtjänster.  

Matlock och Morgan (2011, s.50) beskriver designen av ekosystemtjänster som att lösa 
komplexa problem där det råder brist på information och resurser (ofta pengar). De 
presenterar en lista på 19 punkter sammanställd av Mitch och Jorgensen (2004) vilka kan 
användas som utgångspunkt vid design av ekosystemtjänster. Några punkter är intressanta att 
ta i beaktande vid design av ekosystem i urbana områden; (16) ’Ecosystems are hierarchical 
systems and are part of a larger landscape.’ – vilket betyder att ett större holistiskt 
angreppssätt är viktigt, varför landskapsplanering presenteras i nästa avsnitt; detta synsätt 
återspeglas också i (9) ’Processes of ecosystems have characteristic time and space scales that 
should be accounted for in environmental management.’ – vilket styrker att tids- och 
skalaspekter presenterade i tidigare avsnitt är utav största vikt; urbana ekosystem är en del av 
ett social-ekologiskt system och även om staden utvecklas med tiden begränsas urbana 
ekosystem av det valda utgångsläget dvs. - (19) ‘Information in ecosystems is stores in 
structures.’; vilket hänger ihop med (1) ‘Ecosystem structure and functions are determined by 
forcing functions of the system.’ och är speciellt viktigt då bestämda ekosystemtjänster är 
eftersöka i de relativt avgränsade områdena som urbana ekosystem utgör. En fullständig lista 
av principerna finns i Appendix 8 Ecological Design Principles.  

Genom att undersöka urbana ekosystemtjänster blir det tydligare i vilken grad 
ekosystem kan bidra till ökad livskvalitet i våra städer. Här blir frågan snarare 
vad ekosystem kan tillföra istället för vad vi förlorar om vi tar bort ett 
ekosystem. Samtidigt är det viktigt att kunna förstå värdet av ekosystem då 
staden växer och ett nytt område ska bebyggas. Då prioriteras den natur som 
är viktigast, ger mest tillbaka till samhället och som utgör nischer för 
värdefulla arter. 

I min analys kommer jag att fokusera på ekosystemtjänster som: (i) skapas 
inom det urbana rummet och har effekter inom samma område, dvs. är lokala; 
(ii) är rena ekosystemtjänster och således till nytta för allmänheten; (iii) 
uppstår från strukturer som kan vara till nytta under dygnets alla timmar och 
resulterar i effekter som sträcker sig över hela året.   

Under kartläggningen av urbana ekosystemtjänster inom certifieringssystemen 
och Grönytefaktormetoden kommer jag att luta mig mot teorin om urbana 
ekosystemtjänster. För att sedan analysera till vilken omfattning de urbana 
ekosystemtjänsterna inkluderats kommer jag att utgå från Matlock och 
Morgans kategorisering (Tabell 6, s.35) som han har baserat på Millennium 
Ecosystem Assessment. 
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Vidare skriver Matlock och Morgan (2011, s.59-60) att en ekosystemtjänst (ESi) kan utvärderas 
genom att jämföra tidigare, nuvarande eller föreslagen design med potentiell utdelning på 
platsen (se Tabell 7); de inför begreppet ’Ecosystem service sustainability index’ (ESSI): 
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Där ESXi representerar status (state i Tabell 7) på ekosystemtjänsten och ESPi potentiell status, 
n är antalet ekosystemtjänster, i anger index. Detta uttryck kan användas för att säkerställa 
att en föreslagen design ger större effekt än nuläget. Enligt Matlock och Morgan ska 
ESSI>0,85 för att vara hållbart.  

Tabell 7: Tillstånd av ekosystemtjänster över tidsskalor (Hämtad ur Matlock & Morgan, 2011, s.60).  

Symbol State Definition 
ESH Historic Suite of ecosystem service based upon pre-industrial human 

dominated land use (what was) 
ESC Current Suite of ecosystem services present at each state (what is) 
ESP Potential Highest value of ecosystem services that could exist given current 

conditions and potential land use changes (what could be) 
ESD Design Proposed ecosystem services to be design (what will be) 

3.8.1 Biofilisk och ekologisk design 
I diskussioner om ekosystemtjänster nämns ofta biophilia eller på svenska biofili; vilket Kahn 
(1999 citerad i Summers, et al., 2012, s.333) menar är den nödvändiga relationen mellan 
människan och naturen där människans fysiska, emotionella, intellektuella och etiska utveckling 
gynnas. Vilket styrks av den information jag presenterade i Avsnitt 3.7.3 Hälsa, välbefinnande 
och ekosystemtjänster.  

Baldwin, et al. (2011, s.322) hänvisar till Kellert, et al. (2008) och skriver följande:  

!The goal of biophilic design is to integrate social and natural sciences to produce 
human living environments that sustain a human-nature connection; i.e., provide 
psychological benefits. " 

Ekologisk design är en annan inriktning och beskrivs som (Matlock & Morgan, 2011, s.187): 

!Ecological design uses the principles of restoration ecology to create community 
structures that provide ecosystem services. " 

För att genomföra biofilisk design har Kellert (2008 citerad i Baldwin, et al., 2011, s.324) 
identifierad sex stycken principer:  

! 
1. Environmental features (e.g. psychologically significant flora, fauna, and geology).  
2. Natural shapes and forms (e.g. simulation of natural features and organic forms, plant 

and animal motifs).  
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3. Natural patterns and processes (e.g. sensory variability, growth and change, similar 
forms at different scales). 

4. Light and space (e.g., natural light, spatial variability, transitional inside-outside 
spaces)  

5. Place-based relationships (e.g. cultural connection to place, use of local and indigenous 
materials, sense or spirit of place).  

6. Evolved human relationships to nature (e.g. prospect and refuge, order and complexity, 
innovation and security).  
" 

Baldwin, et al., (2011, s.324) påpekar att det genomförts alltför få undersökningar om 
människans välbefinnande (fysiskt och psykiskt) och dess koppling till naturområden. De pekar 
särskilt ut korrelationen mellan förstörda eller ofullständiga ekosystem och mänskligt 
välbefinnande som outforskad. För att utveckla begreppet och vidga betydelsen av biofilisk 
design föreslår Baldwin, et al. (2011, s.324-325) att skalan bör förstoras från den byggda miljön 
till en landskapsnivå. Då är syftet att utgöra en länk mellan den sociala disciplinen miljö, 
design och planering respektive systematisk miljövårdsplanering som utgår från ekosystem.  

En inriktning som har ett tydligt mål att inkorporera grönstruktur i stadsmiljön är 
Sustainable Urbanism. Vilket syftar till att skapa väl utformade stadsdelar som gynnar 
gång- och transit, består av högeffektiva byggnader och infrastruktur och slutligen leder till 
ökad livskvalitet. Två ledord för inriktningen är täthet och biofili; som här definieras som 
mänsklig tillgång till naturen. Farr (2008, s.41-42) hänvisar till ’Congress for the New 
Urbanism’ (CNU) där den traditionella strukturen utgörs av tre huvudelement: 
bostadsområde, kvarter och korridorer. Vidare formulerar Farr fem attribut som representerar 
inriktningen sustainable urbanism (definition, compactness, completeness, connectedness, och 
biophilia) där biofili har en tydlig roll. Trots att biofili är den enda aspekten som relaterar 
direkt till ekosystemtjänster är ”compactness” också utav intresse då en kompakt och yteffektiv 
stad ger utrymme för mer grönstruktur och därmed mer ekosystemtjänster. Förtätning av 
staden behöver inte heller ta ny mark i anspråk utan kan istället bättre utnyttja den redan 
exploaterade ytan.  

Grön infrastruktur är ett begrepp som kan syfta på nätverken av grönstruktur i staden, 
t.ex. vattendrag, sjöar, våtmarker, ängsmarker, gräsmarker och skogsland. Men det kan också 
avse en metod som lindrar de negativa effekterna av urban utveckling genom att applicera 
naturliga system. Då avser grön infrastruktur istället designlösningar som gröna tak och 
väggar, gröna gator, grönstruktur och infiltrationsmöjligheter för uppsamling av regnvatten. 
(Matlock & Morgan, 2011, s.268) 

Nätverk av grön infrastruktur hanteras genom kategorisering efter funktionsområden: kärnor 
(skyddade fullt fungerande ekosystem), hubbar (större buffertområden som skyddar 
kärnorna), korridorer (kopplar ihop hubbarna och möjliggör artförflyttning), och platser 
(viktiga för ekologi, rekreation eller kulturella värden och kan existera fristående från övriga 
funktioner). (Matlock & Morgan, 2011, s.269-270)    
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3.8.2 Landskapsplanering 
Urban landskapsplanering kan sägas innefatta flera stadsdelar, sträcka sig över kommungränser 
och ägandegränser, och inkludera landsbygd till skillnad från stadsplanering.  

Inom landskapsplanering är utgångspunkten för metodiken den spatiala konstruktionen snarare 
än ekosystem och dess effekter så som inom diskursen ekosystemtjänster (Von Haaren och 
Albert, 2011, s.154). Det resulterar i en kategorisering efter funktion snarare än effekt, vilket 
Von Haaren och Albert (2011, s.156) hävdar är nödvändigt för att hantera de frågor som 
annars skulle bli underrepresenterade inom landskapsplanering. Funktionerna är 
sammanställda av Von Haaren och Albert (2011, s.155):   

• Yields or production function for food and renewable raw materials 
• Geodiversity function 
• Water provision function 
• Water retention function 
• Climate protection function 
• Bioclimate function 
• Biodiversity function  
• Landscape aesthetic/experience function  

Von Haaren och Albert (2011, s.156) applicerar ekosystemtjänster enligt kategoriseringen 
föreslagen av Fisher, et al. (2009) på landskapsplaneringens funktionskategorisering. Det 
resulterar i en tabell med tre kolumner innehållande ”mellanliggande tjänster, slutliga tjänster 
respektive nyttor 35  där alla de funktioner behandlade inom landskapsplanering finns 
representerade.  

Inom landskapsplanering hanteras både temporala och spatiala skaleffekter genom att det 
under planeringsprocessen kan föras upp, diskuteras och avhandlas. Gränsöverskridande 
effekter hanteras på både högre och lägre nivåer inom planeringsprocessen respektive av 
specialister. Detta begränsas dock av politisk påverkan och lanskapsfunktionens betydelse. 
(Von Haaren och Albert, 2011, s.157-158) 

 

 

                                         
35 Fritt översatt från engelska: Intermediate services, final services and benefits.  

Genom applicering av begrepp från landskapsplanering kan spatiala och 
temporala skaleffekter inkluderas i urbana ekosystemtjänster.  

Landskapsplaneringens angreppssätt kan även ge insikt i hur en modell kan 
inkludera konstruktion av ekosystem samt hur förutsättningar för att 
ekosystemtjänster ska genereras ska skapas.     
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3.9 Utvecklingsbehov för hantering av ekosystemtjänster 

I den föregående presenterade teorin har jag stött på ett antal olika områden där man i 
litteraturen pekar på behov av vidareutveckling. Det som framförallt lyfts fram är de brister 
som finns i kopplingen mellan ekosystemtjänster och styrsystem. Olsson och Galaz (2012, 
s.225-226) hänvisar till Galaz, et al. (2008) som nämner fyra olika typer av bristfällig koppling 
mellan ekosystem och styrning. Dessa handlar om tröskelnivåer, spatiala, temporala och 
kaskadeffekter.  

En viktig del av styrning och planering är interaktionen mellan olika aktörer. För att minska 
klyftorna mellan olika planeringsvetenskaper har forskare inom landskapsekologi och miljövård 
länge uppmanat till större interaktion mellan de olika disciplinerna. (Opdam, et al., 2002; 
Theobald, et al., 2000 citerad av Baldwin, et al., 2011) 

Ernstson, et al. (2010, s.541) anser att forskning bör undersöka hur !osäkerhet och 
ekosystemtjänster kan integreras in i samhällspraktiken36 inom urban stadsplanering". De 
refererar till Snow, et al. (1986) och Leach (2008) och föreslår en användning av berättelser37 
som verktyg för kommunikation, en tydlig problembeskrivning och illustrationer på lösningar. 
Ernstson, et al. (2010, s.541) presenterar fyra slutsatser kopplade till hur policyer bör hantera 
urbana ekosystemtjänster och resiliens, vilket kan extraheras till följande inriktningsmål: (i) 
definiera skala och plats för åtgärd samt involvera samtliga berörda aktörer, (ii) ändra 
forskningsfokus från genombrott och tekniklösningar till utveckling av processer och 
metodologier, (iii) skapa institutioner för att granska ekosystemtjänster lokalt, regionalt och 
globalt, och (iv) utveckla politiken till att hantera åtkomst och rättvisefrågor kopplade till 
ekosystemtjänster.  

Trots att kunskapen om ekosystem och dess funktioner har ökat är det väldigt svårt kontrollera 
så komplexa system och fullständigt förstå dess dynamik. Detta gör att beslut måste fattas 
utan fullständig kunskap och där värderingen grundas på otillräckliga kunskapsbaser. 
Problematiken kan benämnas ”ecological management dilemmas” och kan leda till att 
förändrade ekosystem förlorar viktiga ekosystemtjänster när den önskade övergången 
genomförts (Bennett, et al., 2005, s.128). För att hantera ”ecological mangangement dilemmas” 
är det viktigt att öka förståelsen för ekologisk dynamik och återkopplingsmekanismer. Även 
förståelsen rörande interaktion över flera skalor och tjänster behöver utvecklas (Bennett, et al., 
2005, s.130), samt ekosystemtjänsters spatiala och tidsmässiga utbredning (Bastian, et al., 
2012, s.1).  

Ett annat område som har varit försummat i tidigare forskning om nyttor är kopplingen 
mellan ekosystemtjänster och välbefinnande. Det är inte förrän nyligen som ett ökat intresse 
för sambandet har uppstått (Summers, et al., 2012, s.328). För att fullständigt inkludera 
direkta och indirekta effekter på välbefinnande av ekosystemtjänster är det nödvändigt att ha 
ett holistiskt angreppssätt (Summers, et al., 2012, s.336-337).  

                                         
36 Social practice i citatet.  
37 Narratives 
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Vidare finns det stora möjligheter att utveckla begreppet ekosystemtjänster på lokal nivå 
genom att applicera den praktiska kunskapen från landskapsplanering (Von Haaren och Albert, 
2011, s.163), här sammanställd som 6 olika åtgärdsförslag. (1) Referensvärden bör inte vara 
den orörda naturen utan istället inkludera antropocentriska influenser. (2) Ekosystemtjänster 
behöver utveckla mänskliga behov och göra en koppling till politiska processer. (3) Särskilja 
mellan nyttor till individer och till samhället. (4) Beskriv spatial utbredning av 
ekosystemtjänster och hantera mänsklig påverkan. (5) Definiera omfattning av 
medborgardeltagande deltagande och intressenters preferenser bland annat för att hantera 
eventuella avgifter och skatter. (6) Vid val av utvärderingsmetod av penningvärden måste en 
avvägning med fördelar och nackdelar göras.  

 

 

 

 

 

Det finns uppenbarligen många begrepp rörande ekosystemtjänster som 
behöver utvecklas. Policyer behöver utvecklas; tekniker och teorier om skapande 
av ekosystem behöver förbättras; kunskap om dynamik och komplexitet måste 
spridas, appliceras och utvecklas; värdering av understödjande tjänster och 
rekreationsvärden måste omfattas av ekonomiska termer för att underlätta dess 
hantering för att bara nämna några.  

Inom ramen för detta projekt siktar jag på att hantera följande 
problemområden:  

För att bemöta det första utvecklingsbehovet för policyer presenterad av 
Ernstson, et al., där de bland annat hävdar att definition av skala och plats för 
ingripande är nödvändigt, skall jag sammanställa ett kategoriseringssystem för 
urbana ekosystemtjänster som reflekterar de olika skalor dessa uppstår på. 
Detta berör även Von Haaren och Alberts fjärde åtgärdsförslag där spatial 
utbredning av ekosystemtjänster behöver beskrivas.  

För att fullständigt inkludera ekosystemtjänster kopplade till hälsa och 
välbefinnande skall jag utveckla och precisera kategorier för detta. För vilket 
Summers, et al., anser att ett holistiskt angreppssätt är lämpligt.  

Ernstson, et al. uttrycker ett behov av metodologi- och processutveckling samt 
institutioner för lokal granskning av ekosystemtjänster. Certifieringssystem för 
stadsdelar möjliggör bättre hantering av urbana grönområden och för att 
relatera till detta utvecklingsbehov ska jag formulera ett kategoriförslag som 
kan underlätta vid hantering av urbana ekosystemtjänster.  
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3.10 Sveriges miljömål och miljöarbete för urbana områden 

Av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål har myndigheten Boverket särskilt ansvar för målet 
som hanterar ”God bebyggd miljö” (Boverket, 2012a), målet lyder:  

!Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. " (Naturvårdsverket, 2012b) 

I april 2012 preciserade regeringen miljökvalitetsmålet för en god bebyggd miljö där 1 av de 10 
förtydligandena handlar om urbana grönstrukturer, nämligen att: 

!det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god 
kvalitet och tillgänglighet. " (Boverket, 2012b) 

Kopplade till miljömålet för en god bebyggd miljö finns 17 indikatorer för att avgöra om målet 
uppnås, en av indikatorerna hanterar urbana grönområden: ”Planering grönstruktur och 
vattenområden” (Naturvårdsverket, 2011a). Där undersökts andel kommuner som angett 
huruvida de har ett grönstrukturprogram för hela eller del av kommunen. Generellt saknas 
dokument om hantering av grönstruktur i glesbygdskommunerna medan större städer och 
förorter har bättre underlag.  

  

Eftersom inte någon enhetlig och erkänd metod för att hantera urbana 
grönstrukturer finns i Sverige idag finns det stora möjligheter för 
certifieringssystem för stadsdelar att stärka värdet för urban grönstruktur.  Om 
certifiering av stadsdelar får stort genomslag i områden där det är högt 
exploateringstryck kan det fungera som en katalysator för att stärka 
ekosystemtjänsters roll i staden. Certifieringssystem verkar också skilt från det 
nationella miljömålsarbetet och är således inte beroende av dess utveckling eller 
brist därav. Då program för grönstruktur är för diffusa, allmängiltiga och inte 
hanterar ekosystemtjänster kan certifiering av stadsdelar erbjuda konkreta 
arbetssätt för att inkorporera effektiv hantering av urbana grönstrukturer.  
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4 Applicering av teori 
I detta kapitel formuleras mitt teoretiska ramverk som jag har baserat på den tidigare 
presenterade teorin. Jag har skapat egna verktyg för att senare (i Kap 6 Resultat och analys) 
analysera och diskutera kopplingen mellan urbana ekosystemtjänster och certifieringssystem 
och verktyg.  
4.1 Utvärdering av ekosystemtjänster 
Flera olika typer av kategorisering av ekosystemtjänster har föreslagits men ännu finns ingen 
fullständig version lämplig att applicera oberoende av analys och skala. Dock är Millennium 
Ecosystem Assessment en omfattande och heltäckande analys som ger en bra grund för 
vidareutveckling. De uppföljningar till den kategoriseringen som gjorts har var och en haft sin 
specifika vinkling, vilket har resulterat i en rad olika förslag till metodstrukturer. Svårigheten 
ligger i att de som velat ge en alternativ kategorisering av ekosystemtjänster eftersträvar en 
metodik som fungerar på alla situationer oavsett syfte. Jag tror att det är viktigt att först 
avgöra vad syftet är och att därefter bestämma metod. Eftersom ekosystemtjänster kort sagt 
är ’alla de nyttor människor tillförs av naturen’, är begreppet väldigt brett och dess omfattning 
gör det svårhanterligt.  

Jag kommer att använda mig av Millennium Ecosystem Assessments (MA) kategorisystem som 
bas för att särskilja vilka ekosystemtjänster som hanteras inom Grönytefaktormetoden, 
BREEAM Communities och CASBEE for Urban Development. För att därefter kartlägga vilka 
urbana ekosystemtjänster som omfattas av utvärderings- och certifieringssystem utgår jag från 
Matlock och Morgans indelning för urbana ekosystemtjänster: biodiversitet, habitat, 
klimatreglering, vattenskydd, rekreation och etiska värden. Strukturen och innehållet har 
baserats på MAs kategorisystem. Eftersom kritik har riktats mot MAs otillräckliga behandling 
av kulturtjänster (se Avsnitt 3.6.1) och som jag ser det även välbefinnande, har jag valt att 
komplettera med teorier om ekosystemtjänsters koppling till hälsa och välbefinnande. De 
prestationsindikatorer jag anser lämpliga för detta syfte presenteras i följande avsnitt.  

4.2 Utvidgning och förtydligande av urbana ekosystemtjänster 
Eftersom jag inte hittat någon typ av kategorisering som omfattar samtliga aspekter kopplade 
till ekosystemtjänster inom stadsdelar kombinerar jag teorin med egna idéer till en kvalitativ 
frågelista, se Tabell 8. Min tabell lägger till kategorier som inte inkluderats och utvidgar och 
förtydligar de kategorier som behandlats otillräckligt. Aspekterna är utvalda för att ge en 
inblick i egenskaper kopplade till urbana ekosystemtjänster som inte omfattas av de generella 
kategoriseringstyperna (MA, CICES, TEEB, Matlock och Morgan). Kategorierna som jag 
föreslår kan fungera som komplement till en undersökning som baseras på någon av de 
generella kategoriseringstyperna. Den största skillnaden mellan min tabell och de tidigare 
presenterade ekosystemtjänster som ansetts viktiga för urbana områden är att mitt förslag 
syftar till att påvisa de möjligheter till utnyttjande av ekosystemtjänster som finns vid projekt 
på stadsdelsnivå.  

Kategorin Anpassningsförmåga eller resiliens är viktig att inkludera eftersom staden och de 
urbana ekosystemen utsätts för ökad påfrestning från ökad urbanisering och 
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klimatförändringar. Motståndskraft behövs för att hantera de förändrade förutsättningarna och 
där det inte är möjligt bör de social-ekologiska systemen anpassas för att hantera t.ex. ökade 
regnmängder och temperaturer. Sammanhängande grönområden är viktigt för urban 
biodiversitet och bör behandlas inom utvärdering av urbana ekosystemtjänster. Biodiversitet är 
dessutom viktigt för att generera ekosystemtjänster och har i sig en positiv påverkan på 
resiliens genom ökad responsiv och funktionell diversitet.  

Kategorin Buffertverkan syftar på att jämföra det föreslagna projektet med det exploaterade 
området och därmed möjliggöra en minskning av dess lokala miljöbelastning. Eftersom stadens 
utbrednings minskar den permeabla ytan och ekosystem har möjlighet att inducera infiltration 
och fördröja dagvatten kan ekosystemtjänster utgöra en buffertverkan mot negativa 
förändringar. Ökad vattenförbrukning kan hanteras genom infångning av regnvatten som är en 
tillgodoseende ekosystemtjänst. Kategorin syftar också på att återskapa ekosystemtjänster som 
förlorats i exploateringen genom att återskapa grönområden på annan plats eller höja värdet 
(t.ex. genom responsiv och funktionell diversitet men också genom tillgänglighet) av redan 
existerande grönområden.  

Kategorierna Hälsa och välbefinnande och Rekreation har jag lagt till eftersom dessa är direkt 
kopplade till urbana ekosystemtjänsters sociala effekter. Bidraget till människans psykiska och 
fysiska hälsa har varit underrepresenterad inom kategorisering av ekosystemtjänster. Lägger 
man till att det är just de aspekterna som betonas som viktiga när det gäller urbana 
ekosystemtjänster är det lämpligt att särskilt utvärdera hur de kan uppnås inom hållbara 
stadsdelar. Dessa två kategorier har också stora möjligheter att skapa sekundära effekter, t.ex. 
genom ökad aktivitet och sammanhållning, vilket kan leda till ökad attraktivitet och säkerhet 
eller genom att ökad kunskap om naturen ökar miljömedvetenheten som i förlängningen kan 
minska belastningen på ekosystemen. Detta relaterar även till nästa kategori som hanterar 
synergier.  

Kategorin Synergieffekter och med-nyttor syftar på att ekosystemtjänster kan ge upphov till en 
rad positiva effekter som genom samverkan kan öka den totala effekten eller göra en åtgärd 
kostnadseffektiv. Det kan vara fördelaktigt för ett projekt att genomföra åtgärder som leder till 
att urbana ekosystemtjänster skapas om aspekter som inte är kopplade till ekosystemtjänster, 
t.ex. ökad attraktivitet, också gynnas. Kategorin syftar också på att ekosystem kan ge effekter 
som är identiska, områdesriktade eller enkelriktade. Ekosystemtjänster kan skapas i privata 
trädgårdar, halvoffentliga innegårdar och offentliga parker men ge positiva effekter utanför det 
avgränsade området och har möjlighet att leda till förbättrade livsmiljöer på stadsdelsnivå.  

Kategorin Sammankoppling av grönområden är nödvändig för att skapa många av de processer 
och funktioner som genererar urbana ekosystemtjänster, dvs. understödjande tjänster. Först 
genom att skapa nätverk av urbana ekosystem skapas resilienta habitat eftersom 
sammankopplingen syftar på att skapa korridorer som möjliggör artförflyttning mellan 
grönområden och grönstrukturer (detta relaterar också till kategorin Anpassningsförmåga eller 
resiliens). Genom att koppla samman grönområden över staden sprids ekosystemtjänsterna ut 
och har möjlighet att ge effekter utanför områdesgränserna vilket relaterar till den föregående 
kategorin Synergieffekter och med-nyttor.  
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Slutligen har jag lagt till kategorin Säsongsvariationer eftersom det är något som inte alls 
diskuterats i de kategoriseringsförslag som jag har undersökt. Eftersom rekreationsvärden kan 
variera med årstidsväxlingar är detta viktigt att ta i beaktande vid skapandet av urbana 
ekosystem. Detta kan hanteras genom att säkerställa att mängden aktiviteter är utspridda 
under året, t.ex. kan en sjö erbjuda badmöjligheter på sommaren medan den kan utnyttjas till 
skridskoåkning under vintern. För att ytterligare stärka grönområdets attraktivitet kan 
möjligheter till olika typer av service, som t.ex. tillgång till grillplats eller caféer vara lämpligt. 
Det är också viktigt att skötsel av grönområdet sker kontinuerligt under året så att det upplevs 
som attraktivt även under de mer regniga och kyliga månaderna. Kategorin är också viktig 
eftersom urbana grönområden har mindre möjlighet att rena luften från föroreningar under 
vintertid. Om konstruktion av grönområden anges som en åtgärd för att rena luften inom ett 
certifieringssystem bör alternativa lösningar för kontinuerlig reningseffekt definieras.  

Kategorierna i Tabell 8 är listade efter bokstavsordning och således inte efter inbördes 
betydelse. Underkategorin som utgörs av den mittersta kolumnen utgörs av de aspekter som 
jag anser viktigast för att representera den överordnade kategorin när det ekosystemtjänster på 
stadsdelsnivå. För att kunna analysera ekosystemtjänsternas effekt är det viktigt att definiera 
indikatorer. Därför har jag lagt till en kolumn till höger som ger en fingervisning om hur 
prestationsindikatorer kan formuleras. Dessa indikatorer fungerar också som ett exempel på 
vad underkategorin kan innefatta.  

Tabell 8: Tillägg och förtydligande av kategorier utvalda för ekosystemtjänster på stadsdelsnivå.  

Kategori Underkategori Förslag på prestationsindikatorer 
Anpassnings-
förmåga eller 
resiliens 

Klimatanpassning Säsongsvariationer: förändrad avrinning, 
ökad temperatur 
Extremväder 
Sammanhängande grönområden 
Biodiversitet 

Minskad klimatpåverkan Ökning av cyklister/fotgängare 
Ökad lokal matproduktion 

Ökad mänsklig aktivitet Antal besökare, belastningsgrad 
Buffertverkan Buffert för projektets miljöpåverkan  Förändring (yta) av grönområden, 

vattenförbrukning, andel permeabel yta 
Jämförelse med hur platsen var innan Förlust av ekosystemtjänster 

Återskapande av ekosystemtjänster på 
annan plats 

Hälsa och väl-
befinnande 

Minskad stress, bättre utveckling, ökad 
produktivitet, ökad livskvalitet, ökad 
fysisk och psykisk hälsa, kreativitet.  

Förbättrat mikroklimat, ljudnivåer, ökad 
förekomst av gröna strukturer 

Ökad sammanhållning och integration Ökad säkerhet – minskad andel brott 
Rekreation Tillgänglighet Avstånd 

Krav på fysisk ansträngning 
Varierade användningsområden Dygnsvariation 

Årstidsvariation 
Antal aktivitetstyper och 
användningsområden 

Underhållsfria ekosystemtjänster Behov av mänskligt underhåll 
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Synergieffekter 
och med-nyttor 

Positiva effekter inom teman som inte 
relaterar till ekosystemtjänster 

Attraktiva mötesplatser 
Ökad turism 
Ökade bopriser 

Positiva effekter som når utanför 
stadsdelen 

Omfattning av ekosystemtjänster  
Identisk, områdesriktad eller enkelriktad 
effekt 

Positiva effekter mellan aspekter och 
kategorier inom ett certifieringssystem 
samt mellan mål på högre skalor 

Förslag på hantering av synergier 
presenteras i Avsnitt 4.3 Synergier 

Sammankoppling 
av grönområden 

Biodiversitet Mobilitet för arter, antalet gröna stråk 
som kopplar ihop grönområden 

Gynnas känsliga och inhemska arter Habitat (antal och storlek) för utsatta 
arter 

Säsongs-
variationer 

Rekreation Värdet utav grönområdet även under 
vintertid 
Varierad användning under året 

Klimatanpassning Luftrengöring endast under sommaren, 
förekomst av förslag till kompensation 

 

Eftersom synergier är ett ämne otillräckligt att analysera med enskilda indikatorer har jag valt 
att ha ett eget ramverk för den aspekten i följande avsnitt.   

4.3 Synergier 
Baserat på Naturvårdsverkets (2011b, s.24) tabell38 om synergimöjligheter för miljömål och 
andra mål har jag utvecklat och anpassat en tabell för analys av certifiering av stadsdelar och 
urbana ekosystemtjänster, se Tabell 9. Min tabell har till skillnad från Naturvårdsverkets en 
nivå för intermediära kopplingar. Jag har även bytt namn på kolumnen Konflikter som i deras 
version hette Oäkta/falska synergier. För att anpassa synergimöjligheterna till urbana 
ekosystemtjänster har jag använt mig av teori från Avsnitt 3.6.6 Spatial och tidsmässig 
spridning (s.30), däribland Willemens uppdelning i konflikter, synergier och kompatibilitet. I 
tabellen inkluderas konflikter och synergier, däremot är kompatibilitet, dvs. när funktioner inte 
får återverkan på varandra, inte relevant och utesluts därför. Ekosystemtjänster och/eller 
aspekter kan samverka eller motverka i olika skalor: internt, intermediärt eller externt.  

  

                                         
38 Se Appendix 9 för Naturvårdsverkets tabell.  



 

 49 

Tabell 9: Synergimöjligheter för ekosystemtjänster och certifieringssystem för stadsdelar i tre olika nivåer.  

 Konflikter Synergier 
Interna kopplingar (inom en 
ekosystemtjänst/aspekt) 
 

Konkurrens eller motsatta 
effekter leder till minskade 
ekosystemtjänster.  
 

Positiv återkoppling inom en 
aspekt av certifieringssystemet. 
Alternativt åtgärder som 
samverkar inom en 
ekosystemtjänst/aspekt.  

Intermediära kopplingar 
(mellan ekosystemtjänster/ 
aspekter inom certifieringen) 

Uppfyllandet av en aspekt inom 
certifieringssystemet kan 
samtidigt ha en motverkande 
effekt hos andra aspekter; olika 
syften kan ha olika effekt och 
ekosystem kan konkurrera vilket 
minskar dess tjänster.  

Synergier mellan olika 
ekosystemtjänster eller aspekter 
inom certifieringssystemet.  

Externa kopplingar 
(mellan ekosystemtjänster/ 
certifieringssystem/mål på olika 
skala) 

Skenbara synergier mellan 
certifieringssystem, miljömål och 
andra mål.  

Synergier mellan urban 
grönstruktur,  
ekosystemtjänster på större 
skala, varianter av 
certifieringssystem, miljömål och 
andra mål.  

 

Interna kopplingar hanterar de möjligheter till synergier eller risker för konflikter som finns 
inom en viss ekosystemtjänst eller aspekt. Vid konflikter kan det handla om konkurrens om yta 
eller vattentillgång, medan det för synergier kan handla om bakomliggande funktioner som 
samverkar på samma plats för att resultera i större effekter gällande ekosystemtjänsten. Om 
urbana ekosystemtjänster samverkar kan det leda till att en aspekt nås lättare eller premieras 
högre inom certifieringssystemet. En åtgärd kan få positiv återverkan på sig själv eller så kan 
åtgärder samverka så att en ekosystemtjänst får större effekt.  

Intermediära kopplingar sker mellan aspekter inom certifieringen eller mellan olika 
ekosystemtjänster. Åtgärder som hanterar urbana ekosystemtjänster kan konkurrera med andra 
åtgärder, t.ex. i form av en konflikt om samma yta där bevarande av existerande natur vägs 
mot skapandet av livliga offentliga platser. Gynnas synergier i intermediära kopplingar leder 
det till resurseffektiv hantering av genomförda åtgärder, vilket gör det möjligt att genomföra 
ytterligare åtgärder inom projektet och därmed uppfylla fler aspekter inom 
certifieringssystemet. Tillexempel så kan ökad grönstruktur på gator och torg förbättra både 
rekreationsvärden och gynna djurlivet. Ett ökat djurliv, som t.ex. fler fågelarter, kan i sig öka 
rekreationsvärdet och de intermediära synergieffekterna är ett faktum. I detta fall leder 
samverkan mellan ekosystemtjänster till samverkan mellan möjliga aspekter inom ett eventuellt 
certifieringssystem. Det finns även en risk med synergieffekter där människor är inblandade. 
Ökar den mänskliga aktiviteten ökar belastningen på ekosystemen vilket kan leda till 
degraderade ekosystemtjänster. Då resulterar situationen i en konflikt istället för en 
synergieffekt.  

Externa kopplingar syftar på synergier i skalor bortom certifieringssystem för stadsdelar. 
Genomförandet av åtgärder för certifieringssystem för stadsdelar kan bidra till att åtgärder för 
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certifiering av byggnader uppnås. Externa kopplingar syftar också på de mål som rör 
ekosystemtjänster på lokal nivå som kan ge positiva effekter även på landskapsnivå. Ökade 
förutsättningar för djur att förflytta sig inom en stadsdel genom ekosystemtjänsten habitat kan 
resultera i ökad biodiversitet på landskapsnivå. En konflikt kan vara att två samverkande 
mål/ekosystemtjänster ger negativ påverkan på ett tredje mål eller genom att två mål 
konkurrerar med varandra. Tillexempel kan mål för ökad grönstruktur gynna invasiva arter 
som ytterligare trycker undan de inhemska arterna eller så kan mål för förbättrad luftkvalitet 
genom ökad grönstruktur upprätthålla hög miljöbelastning från trafik så att reningseffekten 
förblir oförändrad. De ekosystemtjänster som ger positiva effekter på olika skalor, dvs. med-
nyttor, har stor möjlighet att bidra till att aspekter inom andra typer av mål för miljön eller 
certifieringssystem uppnås. 

Även om denna tabell i detta fall hanterar urbana ekosystemtjänster och aspekter inom 
certifiering för stadsdelar går det att applicera tabellens struktur på samtliga aspekter som 
omfattas av ett certifieringssystem eller liknande situationer som policyer och utvecklingsmål.  
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5 Certifiering och verktyg för hållbara stadsdelar 
I detta kapitel presenteras olika typer av verktyg för att uppnå hållbara stadsdelar. Det ges 
också en förklaring till varför valda utvärderingssystem är lämpliga att undersöka. Sedan 
behandlas Grönytefaktormetoden respektive certifieringssystemen BREEAM Communities och 
CASBEE for Urban Development var för sig. Kapitlet avslutas med en presentation av den 
problematik som certifieringssystem ofta för med sig.  

Enligt Sharifi och Murayama (2013, s.74) finns det två olika typer av bedömningar på 
stadsdelsnivå: Den första är en vidareutveckling och breddning av hållbarhetsbedömningar från 
byggnadsnivå till en större skala (spin-off-verktyg), medan den andra typen utgörs av 
bedömningar som utförs inom planering för hållbara stadsdelar. Certifieringssystem för 
stadsdelar hamnar således inom den första gruppen medan Grönytefaktormetoden är ett 
verktyg som utgör endast en del i en större plan.  

5.1 Varför BREEAM och CASBEE? 
De finns en mängd olika certifieringssystem för stadsdelar av vilka jag har valt att studera två 
metoder inom detta projekt: det Brittiska systemet BREEAM Communities samt det 
Japanska CASBEE for Urban Development. Det finns ännu inget certifieringssystem för 
stadsdelar för Svenska förhållanden men det är i vissa fall möjligt att använda sig av andra 
externa metoder; BREEAM Communities har använts i Malmö och Stockholm. En översikt av 
de valda certifieringssystemen finns presenterade i Tabell 10. I tabellens högra kolumn visas 
samtliga systemvarianter för certifieringssystemet, där det finns bedömningsmetoder för både 
större såväl som mindre skala än stadsdelar.  

Tabell 10: Översikt av de valda certifieringssystemen för stadsdelar. System som hanterar stadsdelar är markerade 
i fetstil i den högra kolumnen (Information hämtad från respektive metods hemsida samt Sharifi och Murayama, 

2013, s.75). En tabell på samtliga certifieringssystem för stadsdelar (spin-off verktyg) finns i Appendix 10 Översikt 
av certifieringssystem för stadsdelar. 

Certifieringssystem 
(år, land) 

System (år) utvecklad 
av 

Samtliga systemvarianter  

BREEAM 
Communities (2009, 
reviderad 2012, 
Storbritannien) 

BREEAM (1990) av  
Building Research 
Establishment (BRE) 

 

UK: 
- BREEAM New Construction 
- BREEAM Communities 
- BREEAM In-Use 
- Eco Homes 
- BREEAM Refurbishment 
- Code for Sustainable Homes 
International, BREEAM:  
- Europe Commercial 
- International Bespoke 
- In-Use 
Det är även på gång metoder anpassade för 
Tyskland, Nederländerna, Norge, Spanien och 
Sverige.   
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CASBEE for Urban 
Development (2006 
reviderad 2007, Japan) 

CASBEE (2004) av 
Japan GreenBuild 
Council (JaGBC), Japan 
Sustainable Building 
Consortium (JSBC) 

CASBEE: 
- for New Construction 
- for New Construction (Brief version) 
- for Existing Building 
- for Existing Building (Brief version) 
- for Renovation 
- for Renovation (Brief version) 
- for Heat Island 
- for Urban Development 
- for an Urban Area + Buildings 
- for Cities 
- for Home (Detached House)  
- for Market Promotion (tentative version)  
- Property Appraisal 

 

BREEAM för byggnader var det första utvärderingssystemet i sitt slag och har efter det legat 
till grund för en mängd olika utvärderingsverktyg (Ebert, et al., 2011, s.25). BREEAM står för 
BRE Environmental Assessment Method och utvecklades i Storbritannien av BRE group. Den 
första certifieringen enligt BREEAM Communities utanför England initierades dessutom i 
Sverige, närmare bestämt i Västra Hamnen i Malmö (Bergström, 2011). Det gör att en 
koppling till Grönytefaktormetoden är intressant eftersom denna utvecklades för att appliceras 
på just Malmö.  

Stockholms Stad utvecklar Grönytefaktormetoden för att appliceras på Norra Djurgårdsstaden 
parallellt med certifieringen BREEAM Communities. Det gör det intressant att se hur 
certifieringssystemet behandlar urbana ekosystemtjänster. Det pågående projektet 
Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) undersöker hur BREEAM Communities kan 
anpassas eller vara till nytta för Sverige genom att använda Norra Djurgårdsstaden som 
testobjekt. WSP, NCC, IVL och Stockholms stad är alla delaktiga i projektet (Karlsson, et al., 
2011).  

Certifieringssystemet CASBEE är utvecklat av Japan Sustainability Building Consortium39 
(JSBC) som har utvecklat flera olika system med olika avgränsning40 för utvärdering av 
hållbart byggande sedan det initierades år 2001. Systemet har genomförts med regeringen, 
industrin och akademien som delaktiga aktörer. CASBEE är akronym för Comprehensive 
Assessment System for Building Environmental Efficiency och utvärderar både miljökvalitet 
(Environmental Quality, Q) och miljöbelastning (Environmental Load, L) för att utvärdera ett 
projekts effektivitet (Building Environmental Efficiency, BEE) enligt BEE=Q/L. (CASBEE, 
2007, s.2)  

                                         
39 Tillsammans med Institute for Building Environment and Energy Conservation.  
40 CASBEE for Office (2002), CASBEE for New Construction (Juli 2003), CASBEE for Existing 
Buildings (July 2004), CASBEE for Renovation (July 2005) samt CASBEE for Urban Development 
(2007). (CASBEE, 2007, s.3) 
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BREEAM Communities har varit tillgängligt för användning sedan 2009 (reviderad 2012) och 
reflekterar den växande efterfrågan på hållbarhetscertifiering av stadsdelar (Köhler, 2011). 
CASBEE-UD skapades 2006 (reviderad 2007) och är således en äldre variant. Systemet 
CASBEE som helhet är baserad på BREEAM och LEED (Ebert, et al., 2011, s.25) och en 
jämförelse är därför intressant. Båda stadsdelscertifieringar är utvecklade inom varsin etablerad 
certifieringsinstitution vilket stärker förtroende för respektive verktyg och gör att de får större 
genomslagskraft. Framsidan till manualerna för de två certifieringssystem som analyseras i 
denna rapport visas i Figur 6.  

  
Figur 6: Framsidan till manualerna för CASBEE-UD och BREEAM Communities.  

5.2 Grönytefaktormetoden 
Det är intressant att analysera Grönytefaktormetoden som metod vid sidan om 
certifieringssystem för stadsdelar eftersom de är avgränsade till samma skala. 
Grönytefaktormetoden är ett verktyg som ska säkerställa att tillräcklig stor mängd grönyta 
behålls eller skapas i byggnationsprojekt (nyexploatering eller förtätning). Syftet är också att 
!främja grön utveckling med förbättrad lufthygien, lokalklimat och boendemiljö." (Dahl, et al., 
2003, s.25). Grönytefaktormetoden är en utveckling av det tyska verktyget Biotopflächenfaktor 
och skapades för Bo01-mässan I Malmö under sommaren 2001. Biotopflächenfaktor kan 
översättas till biotopytfaktor (Dahl, et al., 2003, s.25) eller grönytefaktor. Exempel på tyska 
nivåvärden för grönytefaktor finns presenterade i Tabell 11. Metoden omnämns också som 
Green Area Factor eller Biotope Area Factor. Den svenska Grönytefaktormetoden skapades för 
att användas under byggnationen av området Västra Hamnen i Malmö. Den presenterades som 
Grönytekvot på Bo01-mässan i Malmö under sommaren 2001 men bytte senare namn till 
Grönytefaktor. I denna rapport används Grönytefaktormetoden för att beskriva de olika 
svenska varianterna som finns av metoden.   
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Tabell 11: Tyska krav på grönytefaktor för olika typer av områden (Tabell omarbetad från Berlin41 (Senate 
Department for Urban Development and the Environment, 1990) citerad av Dahl, et al., 2003, s.25). 

Typ av bebyggelse Grönytefaktor 
Bostadsområden 0,60 
”Kommersiella” områden 0,30 
Områden med företag och kontor, administration och förvaltning 0,30 
Allmän plats (för kulturella eller sociala ändamål) 0,60 
Skolor och utbildningsområden etc.  0,30 
Dagis, förskola etc. 0,60 
Teknisk infrastruktur 0,30 
 

I Sverige har Grönytefaktormetoden används som ett planeringsinstrument inom projekt där 
en uttalad plan för konstruktion av grönområden finns42. I Stockholms miljöprogram för 2012-
2015 anges Grönytefaktormetoden som ett verktyg för att arbeta med att hantera effekten av 
klimatförändringarna (Stockholms Stad, 2012?, s.22). Den har också använts som ett verktyg 
för att säkerställa urban biologisk mångfald (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2009, s.3).  

Vid användning av Grönytefaktormetoden avgränsas den aktuella tomten till mindre 
delområden som tilldelas ett värde mellan 0,1 och 1,0 beroende på dess förutsättning. Efter en 
sammanslagning av de olika värdena fås ett genomsnitt för tomten för vilket skall uppnå minst 
0,5. (Dahl, et al., 2003, s.27) 

Grönytefaktor (GYF) beräknas enligt:  

��� � ���������������������
���������  

Följande räkneexempel visar hur GYF beräknas för ett område på 620 m2 med 230 m2 grönska 
på mark (delfaktor 1,0) och 150 m2 halvöppna till öppna hårdgjorda ytor (delfaktor 0,4).  

Tabell 12: Räkneexempel för Grönytefaktormetoden. 

Vegetationstyp Area [m2] Delfaktor  Ekologisk verksam yta [m2] 
Grönska på mark 230 1,0 230 
Halvöppna till öppna hård-
gjorda ytor 

150 0,4 60 

Summa   290 
 

��� � ���
��� � ���� 

                                         
41 <http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/index_en.shtml> 
42 Bland annat för att säkra grönytor vid byggnation av kvartersmark i Norrköping: Klockaretorpet 
(Stadsbyggnadskontoret: Norrköpings kommun, 2012, s.11).  
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5.2.1 Lunds Grönytefaktormetod använd i Malmö 
Dahl, et al. (2003, s.27) skriver att syftet med Lunds Grönytefaktormetod skapad för Bo01-
området var att förbättra lokalklimat och lufthygien, medan Jallow och Kruuse (2002, s.7) 
hävdar att motivet var att skapa en attraktiv miljö, gynna biologisk mångfald och att förbättra 
dagvattenhanteringen. Enligt kvalitetsprogrammet var det också viktigt att bostadsgårdarna 
var färdigställda vid mässans start varför Grönytefaktormetoden var ett lämpligt verktyg 
(Persson, 200-a).  

Dessa mål kunde uppfyllas med hjälp av de riktvärden och parametrar som fanns att tillgå 
inom metoden. Redskapet skulle leda till ett rikt växtliv både på stora och små ytor genom att 
vara en del i kvalitetsprogrammet för bostadsgårdarna (Persson, 200-a, s.1). Detta uppfylls av 
byggherrarna genom exploateringsavtalets villkor, vilket beslutats av fastighetskontoret och 
stadsbyggnadskontoret (Dahl, et al., 2003, s.27). I kvalitetsprogrammet för Västra Hamnen 
ställs också kravet på att 10 gröna punkter skall finnas på varje gård (se Appendix 11 för 
fullständig lista), att dagvattnet skall omhändertas på plats samt att skapa biotoper för att 
efterlikna naturen (Malmö Stad och LIP, 2006, s.2; Malmö Stad och LIP, 2009, s.1-2). Enligt 
kvalitetsprogrammet för Bo01 ställs kravet på en grönytefaktor på minst 0,5 för 
bostadsgårdarna (Persson, 200-a), och är såldes inte lika högt siktat som Tysklands mål på 
minst 0,6 för bostadsområden (se Tabell 11). De offentliga rummen på Bo01 omfattas inte av 
något mål för grönytefaktor.  

5.2.2 Delfaktorer för Grönytefaktor 
Beroende på områdets planerade typ av bebyggelse kan olika faktorkrav ges, som syntes i 
Tabell 11. Markanvändning ter sig väldigt olika beroende på typ av bebyggelse; det har stor 
betydelse om det är t.ex. verksamhetsområde (kontor eller industri), handels- och 
centrumområde eller allmän platsmark (Dahl, et al., 2003, s.28).  

Lunds version av Grönytefaktormetoden har delfaktorer för grönska och lokal 
dagvattenhantering vilket presenteras i Tabell 13. De högsta värdena fås för Grönska på 
marken samt Vattenytor i dammar, bäckar, diken etc. För fullständig beskrivning av 
delfaktorerna se Appendix 12.  
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Tabell 13: Delfaktorer för grönska och lokal dagvattenhanering för Bo01, dvs. Malmö stads version av 
Grönytefaktormetoden. (Persson, 200-b). 

Delfaktor för grönska Delfaktor för hårdgjorda ytor och för lokal 
dagvattenhantering 

Grönska på marken 1,0 Täta ytor 0,0 
Grönska på väggar 0,7 Hårdgjorda ytor med fogar 0,2 
Gröna tak 0,8 Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor 0,4 
Vattenytor i dammar, bäckar, diken etc. 1,0 Avvattning av täta ytor till omgivande 

grönska på marken 
0,1 

Växtbädd på bjälklag  
< 800mm djup 

0,6 Uppsamling och fördröjning av dagvatten 0,2 

Växtbädd på bjälklag  
> 800mm djup 

0,8   

Träd med stamomfång 35 cm eller större 0,4   
Solitärbuskar, flerstammiga träd högre 
än 3 m 

0,2   

Kläng- och klätterväxter högre än 2 m 0,2   
 

I Lunds grönytefaktormetod lades fokus på följande parametrar som följaktligen fick extra 
poäng i värderingen:  

• Fördröjning av dagvatten på grund utav rädsla för infiltration/perkolation i förorenad 
mark. För att hantera regnmängderna valdes istället att premiera fördröjning av 
dagvatten.  

• Hög kvalitet på träd, buskar och klätterväxter eftersom området var med i en 
internationell bomässa i vilken tidig grönska var önskvärd.  

• Förekomst av gröna tak då mässan hade ett ekologiskt tema.  
(Dahl, et al., 2003, s.27) 

Exempel på tyska nivåvärden för delfaktorer och vegetationstyp finns presenterade i Tabell 14.   

Tabell 14: Delfaktorer för marktyper, fasad och takgrönska som används i Berlin (Dahl, et al., 2003, s.25). 

Vegetationstyp Delfaktor 
Tät markbeläggning 0,0 
Delvis täta markbeläggningar som plattor  0,3 
Halvgenomsläppliga ytor, t.ex. armerat gräs 0,5 
Vegetation på underbyggda ytor >80 cm jordlager 0,7 
Vegetation på underbyggda ytor <80 cm jordlager  0,5 
Mark med vegetation 1,0 
Takvatten leds till bevattning 0,2 
Klätterväxter på fönsterlösa fasader 0,5 
Sedumtak 0,7 

 

En jämförelse mellan Lunds grönytefaktor och Berlins Biotopflächenfaktor bekräftar att Lund 
premierat Gröna tak och växtbäddar, se Tabell 15. Jämförelsen visar också att Lunds 
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Grönytefaktormetod har satt lägre faktorvärden för olika typer av täta ytor vilket ytterligare 
ökar incitamentet för större andel grönstruktur.  

Tabell 15: Jämförelse mellan delfaktorerna för Lunds grönytefaktor och Berlins biotopflächenfaktor. De högst 
värderade delfaktorerna är fetmarkerade i tabellen.  

Grönytefaktor (Lund) Biotopflächenfaktor (Berlin) 
Vegetationstyp Delfaktor Vegetationstyp Delfaktor 
Grönska på marken 1,0 Mark med vegetation 1,0 
Grönska på väggar 0,7 Klätterväxter på fönsterlösa 

fasader 
0,5 

Kläng- och klätterväxter högre än 
2 m 

0,2 

Gröna tak 0,8 Sedumtak 0,7 
Vattenytor i dammar, bäckar, 
diken etc. 

1,0   

Växtbädd på bjälklag  
< 800mm djup 

0,6 Vegetation på underbyggda ytor 
<80 cm jordlager  

0,5 

Växtbädd på bjälklag  
> 800mm djup 

0,8 Vegetation på underbyggda ytor 
>80 cm jordlager 

0,7 

Träd med stamomfång 35 cm eller 
större 

0,4   

Solitärbuskar, flerstammiga träd 
högre än 3 m 

0,2   

Täta ytor 0,0 Tät markbeläggning 0,0 
Hårdgjorda ytor med fogar 0,2 Delvis täta markbeläggningar som 

plattor  
0,3 

Halvöppna till öppna hårdgjorda 
ytor 

0,4 Halvgenomsläppliga ytor, t.ex. 
armerat gräs 

0,5 

Avvattning av täta ytor till 
omgivande grönska på marken 

0,1 Takvatten leds till bevattning 0,2  

Uppsamling och fördröjning av 
dagvatten 

0,2   

 

5.2.3 Kritik mot Grönytefaktormetoden 
Kritiken mot Grönytefaktormetoden har varit att det leder till tvingande, onaturliga, icke 
platseffektiva lösningar, begränsade gestaltningsmöjligheter och eventuella följdproblem som 
annars inte skulle ha uppstått43. Även balansen mellan kvalitet och kvantitet är ifrågasatt. 
Grönytefaktormetoden som togs fram i Sverige, för Malmö stad, har också fått kritik för att 
inte ha lika höga krav som Tysklands Biotopflächenfaktor som ligger till grund för metoden. 
Majoriteten av byggherrarna har i en intervjustudie uttryckt att användning av 
Grönytefaktormetoden är ett medel för att göra området mer estetiskt tilltalande snarare än 
att skapa ekologiska värden. (Larsson, et al., 2003, s.142-145)  

I Tabell 11 där den grönytefaktor som används i Berlin presenteras syns att bebyggelsetyperna 
bostadsområden, allmän plats samt dagis/förskola alla har en målfaktor på 0,6 vilket är högre 
                                         
43 T.ex. leder gröna väggar och klängväxter till kvarhållande av fukt och större närvaro av skadedjur.  



 

 58 

än som satts till 0,5 i Malmö. Det är även satt till 0,5 för kvartersmark i Norrköpings 
planbeskrivning för Klockaretorpet (Stadsbyggnadskontoret: Norrköpings kommun, 2012, s.24) 
men i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden (Stockholm) är målet 0,6 för bostadsgårdar. Det 
går att ifrågasätta varför flera svenska mål sätts till ett värde lägre än det som återkommande 
brukas i Tyskland.  

Som begreppet grönytefaktor anger är det inte mängden biomassa som ger högre värde utan 
just själva ytan. Dock är mängden biomassa viktig för ett flertal olika funktioner; det är direkt 
korrelerat med mängd vattnet i kretslopp och har således stor möjlighet att minska 
belastningen på avloppssystemet. Mer mängd biomassa har större förmåga att absorbera 
emissioner, ökar det fysiska och psykiska välbefinnandet och möjliggör större biologisk 
mångfald. (Dahl, et al., 2003, s.29) 

Stockholms stads Grönytefaktormetod är en utveckling utav Malmös motsvarande och 
tillämpas bland annat på konstruktionen av Norra Djurgårdsstaden. Där har man valt att 
också inkludera biologisk mångfald och klimatanpassning samt fokuserar på skapandet av 
grönska med flera funktioner (Stockholms Stad, 201-, s.4-6). Detta är viktigt för att 
Grönytefaktormetoden ska ge större synergieffekter och verkligen ge resultat istället för att 
endast utgöra poängnivåer som måste uppnås. Det är möjligt att klimatanpassning också fanns 
med i det ursprungliga syftet för Lunds grönytefaktormetod, men eftersom det inte specificeras 
tydligt nog finns risken att dessa värden inte hanteras tillräckligt väl, t.ex. inom ramen för 
dagvattenhanteringen.  

I en utvärdering av Jallow och Kruuse (2002) av Grönytefaktormetoden för bostadsgårdarna i 
Västra Hamnen jämfördes uppnådd faktor för den som angivits i bygglovsansökan. En 
sammanställning av siffrorna visar att 3 bostadsgårdar hamnat mycket långt under faktormålet 
på 0,5 (se Appendix 13). Dock ligger endast 7 av 17 bostadsgårdar över faktorn 0,5 medan 
resten hamnar strax under uppsatt mål. Om det råder brist på uppföljning och krav på att 
byggherrar inte uppföljer det som angivits i byggansökan visar det på låg tillförlitlighet av 
verktygets effekt. Det gör att inkluderingen av Grönytefaktormetoden som villkor vid 
byggansökan kan ifrågasättas. Enligt Larsson, et al. (2003, s.33,35) var Bo01, byggherrar och 
Malmö stad ansvariga för uppföljning av Bo01 men inget vite kunde utkrävas om resultatet 
avvek från programmet.  

Ingen av de genomgångna dokument för Bo01 och utvärderingar av området som undersökts 
för denna rapport har påtalat någon koppling mellan Grönytefaktormetoden och 
ekosystemtjänster. Det kan bero på att begreppet fick sitt stora genomslag med Millennium 
Ecosystem Assessment år 2005 vilket är några år senare än Bo01 mässan 2001.  
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5.3 BREEAM Communities 
Den första metoden att utvärdera byggprojekt efter miljöprestanda var BREEAM som 
lanserades år 1990. Hållbarhetscertifieringen för stadsdelar, BREEAM Communities, kom år 
2009, reviderades 2012, och syftar till ge en mer holistisk utvärdering där sociala och 
ekonomiska värden inkluderas vid sidan om miljön (BREEAM, 2012, s.vii).  

5.3.1 Typ av plats 
Skalan som omfattas av BREEAM Communities är från bostadsområde och uppåt (BREEAM, 
2012, s.viii), men bäst resultat fås om metoden appliceras på mellanstora till stora projekt med 
blandad bebyggelse (BREEAM, 2012, s.xxi).  

Eftersom granskning av projektet sker tidigt i designprocessen gäller certifieringen 
planlösningar och design. Utvärderingen omfattar ännu inte stadsdelar under användning eller 
som skall upprustas. (BREEAM, 2012, s.viii) 

5.3.2 Kategorier 
BREEAM Communities utvecklades 2009 men en reviderad version utkom 2012. Från att förut 
ha varit 9 kategorier44 är systemet nu baserat på 6 olika områden. De nya kategorierna är 
listade nedan:  

1. Governance (GO) 
2. Social and economic well being (SE) 
3. Resources and energy (RE) 
4. Land use and ecology (LE) 
5. Transport and movement (TM) 
6. Innovation (Inn) 

De kategorier intressanta för analys av ekosystemtjänster är Social and economic well being 
(SE), Resources and energy (RE) och Land use and ecology (LE) (Tabell 16). Även Innovation 
(Inn) kan vara intressant för urbana ekosystemtjänster trots att det inte faller direkt inom 
begreppet. Eftersom endast 3 av 6 kategorier hanterar aspekter kopplade till urbana 
ekosystemtjänster kommer den här analysen att utesluta de andra kategorierna och istället 
fokusera på de aktuella. En fullständig lista på samtliga kategorier och dess aspekter finns 
bifogad i Appendix 14. I Tabell 16 ges en beskrivning av aspekternas avgränsningsområde.  

  

                                         
44 Community, place shaping, ecology, climate and energy, resources, transport, business and economy 
och building samt innovation.  
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Tabell 16: Beskrivning av BREEAM Communities kategorier. (BREEAM, 2012, s.x) 

Kategori Beskrivning Relevant för urbana 
ekosystemtjänster 

Governance (GO) Addresses community involvement in decisions 
affecting the design, construction, operation and long-
term stewardship of the development.  

Nej 
 

Social and 
economic well 
being (SE) 

Addresses societal and economic factors affecting 
health and wellbeing such as inclusive design, 
cohesion, adequate housing and access to employment.  

Ja 

Resources and 
energy (RE) 

Addresses the sustainable use of natural resources and 
the reduction of carbon emissions. 

Ja 

Land use and 
ecology (LE) 

Addresses sustainable land use and ecological 
enhancement.  

Ja 

Transport and 
movement (TM) 

Addresses the design and provision of transport and 
movement infrastructure to encourage the use of 
sustainable modes of transport.  

Nej 

Innovation (Inn) Recognises and promotes the adoption of innovative 
solutions within the overall rating where these are 
likely to result in environmental social or economic 
benefit in a way which is not recognised elsewhere in 
the scheme.  

Nej, men för social-
ekologisk innovation.  

 

Strukturen i BREEAM Communities manual grundar sig på 3 olika projektfaser 45  som 
motsvarar utvecklingen från skisstadier till detaljplaner. Inom dessa faser behandlas, utan 
inbördes ordning, de 6 kategorierna som har mellan 4 och 17 aspekter utspridda i de 3 
projektfaserna. Kategorin Innovation (Inn) har inte några aspekter utan utvärderas över hela 
projekttiden. (BREEAM, 2012, s.xi, xvii) Av de totalt 40 aspekterna är 12 stycken 
obligatoriska, vilket innebär att åtminstone det lägsta kravet för aspekten måste uppnås för att 
projektet ska certifieras (BREEAM, 2012, s.xxv).  

5.3.3 Poängsättning och värdering 
Det finns fem nivåer av värdering för BREEAM Communities (BREEAM, 2012, s.xxiv):  

1. The BREEAM rating level benchmarks46   riktvärden 
2. The mandatory BREEAM standards    obligatoriska områden 
3. The BREEAM assessment issues and credits   poäng 
4. Awarding credits for innovation    innovationsbonus 
5. The category and assessment issue weightings  viktning 

Inom denna rapport kommer huvudsakligen obligatoriska områden, poäng och innovations-
bonus att beröras av de för analysområdets relevanta aspekterna.   
                                         
45  ‘Appreciating the context’, ‘Creating the urban structure’ and ‘Making the connections’ och 
‘Detailing the place’ and ‘Implementation and delivery’. (BREEAM, 2012, s.xvii) 
46  Riktvärdena är till för att aktörer skall kunna jämföra BREEAM Communities med andra 
BREEAM certifierade projekt. (BREEAM, 2012, s.xxiv)  
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Om aspekten är obligatorisk presenteras villkoren i kolumnen Mandatory (no credits), se 
exempel på strukturen i Tabell 17. För att uppnå högre poäng måste samtliga villkor fram till 
och med den aktuella poängnivån uppfyllas. I tabellen symboliserar tre punkter (…) villkor 
som inte är aktuella för denna analys och därför inte inkluderas. Ett kryss som i kolumnen 
Mandatory visar att inget sådant kriterium finns. Tillgängliga poäng inom varje aspekt 
varierar mellan 1 och 11. Villkoren inom aspekterna kan även fungera som indikatorer lämpliga 
vid granskning av hållbarhetsprestanda inom enskilda frågor eller policyer (BREEAM, 2012, 
s.xxv).  

Tabell 17: Exempeltabell. Eftersom bedömningskriterierna i BREEAM Communities manual var sammanställda i 
omfattade punktlistor är strukturen baserad på CASBEE-UDs variant för att lättare presentera de aktuella 

kriterierna. 

Aspect Mandatory 
(no credits) 

1 credit 2 credits 

Name  Condition Condition 
… 

 

Det finns 6 olika riktvärden som kan erhållas för BREEAM Communities (Tabell 18). Nivåerna 
Outstanding och Excellent motsvarar det bästa utförande av nya stadsdelar (BREEAM, 2012, 
s.xix).  

Tabell 18: Riktvärden för BREEAM Communities som är konsekventa med BREEAMs samtliga 
certifieringssystem. (BREEAM, 2012, s.xxiv) 

BREEAM rating %score 
Outstanding �85 
Excellent �70 
Very good �55 
Good �45 
Pass �30 
Unclassed <30 

 

5.3.4 Koppling till urbana ekosystemtjänster 
De kategorier som har relevans för urbana ekosystemtjänster undersöks först genom att 
identifiera relevanta aspekter inom respektive kategori. De aspekter som inte berör ämnet 
utelämnas. Kategorin Social and economic well being (SE) har 17 aspekter varav 5 stycken 
identifieras som aktuella att undersöka då de har nära anknytning till urbana 
ekosystemtjänster:  

• Public realm (SE 07) 
• Microclimate (SE 08) 
• Adapting to climate change (SE 10) 
• Green infrastructure (SE 11) 
• Flood risk management (SE 13) 
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Utav dessa är inga obligatoriska att inkludera.  

Kategorin Resources and energy (RE) har 7 aspekter varav endast 1 med koppling till lokala 
ekosystemtjänster i staden:  

• Water strategy (RE 03) 

Denna aspekt är obligatorisk för att få certifieras enligt BREEAM Communities.  

Inom Land use and ecology (LE) relaterar samtliga 6 aspekter till urbana ekosystemtjänster, 
vilket är rimligt med tanke på kategorins namn:  

• Ecology strategy (LE 01) 
• Land use (LE 02) 
• Water pollution (LE 03) 
• Enhancement of ecological value (LE 04) 
• Landscape (LE 05) 
• Rainwater harvesting (LE 06) 

Utav dessa är Ecology strategy (LE 01) och Land use (LE 02) obligatoriska.  

5.3.4.1 Social and economic well being (SE) 
Kategorin Social and economic well being (SE) berör frågor om hälsa och välbefinnande, lokal 
ekonomi samt miljötillstånd av vilka flera har anknytning till ekosystemtjänster av urban 
karaktär. Målen för de aktuella aspekterna presenteras i Tabell 19.   

Tabell 19: Mål för aspekterna inom Social and economic well being (SE) som relaterar till urbana 
ekosystemtjänster (BREEAM, 2012, s.60, 63, 68, 71, 77). 

Social and economic well 
being (SE) 

Aim 

Public realm (SE 07) To encourage social interaction by creating comfortable and vibrant 
spaces in the public realm.  

Microclimate (SE 08) To ensure the development provides a comfortable outdoor 
environment through the control of general climatic conditions.  

Adapting to climate change (SE 
10) 

To ensure the development is resilient to the known and predicted 
impacts of climate change.  

Green infrastructure (SE 11) To ensure access to high quality space in the natural environment 
and/or urban green infrastructure for all.  

Flood risk management (SE 13) To avoid, reduce and delay the discharge of rainfall to public sewers 
and watercourses, thereby minimising the risk of localised flooding 
on and off site, watercourse pollution and other environmental 
damage.  

 

De obligatoriska villkoren för aspekten Public realm (SE 07) omfattar en undersökning av 
nuvarande och framtida användning av offentliga platser för att inkludera alla användare och 
tillgodose deras olika behov (BREEAM, 2012, s.60). Manualen använder ordet offentlig plats 
som ![…] alla de delar av den byggda och naturliga miljön som det är offentlig tillgång till" 
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(’Department for Communities and local government’ citerad i BREEAM, 2012, s.62) och 
nämner parker som ett exempel. Genom att implementera resultat från mikroklimatstudier vid 
designen av offentliga platser är det möjligt att uppnå 2 poäng (Tabell 20). Även om det inom 
aspekten inte finns ett uttalat syfte att öka tillgängligheten till urbana ekosystemtjänster kan 
det sekundärt resultera i en ökad integration mellan människa och miljö vilket får en rad 
positiva effekter för människans välbefinnande.  

Tabell 20: Utdrag ur aspekten Public realm (SE 07) som berör insatser med relevans för urbana ekosystemtjänster. 
(BREEAM, 2012, s.60) 

Aspect Minimum 
(no credits) 

1 credit 2 credits 

Public realm 
(SE 07) 

… … … 
Evidence from microclimate studies are used to 
influence the design of social spaces. Benches and other 
seating areas are located in places with consideration of 
the sun, shade, wind and rain.  
… 

 

Aspekten Microclimate (SE 08) har många likheter med föregående aspekt då inga uttalade 
mål för integration av ekosystem i staden finns i bedömningskriterierna (Tabell 21), men 
ekosystemtjänster är i allra högsta grad relevanta för mikroklimatet. Som exempel ges hur 
lövträd ger skugga på sommaren och under vintern släpper igenom mer solljus (BREEAM, 
2012, s.64). Detta berör också villkoren för att uppnå 2 och 3 poäng, nämligen att förbättra 
respektive optimera mikroklimatet under hela året. Precis som i föregående aspekt betonas att 
olika behov måste bemötas (3 credits i Tabell 21) vilket i sammanhanget kan betyda att 
preferenser gällande ekosystemtjänster varierar, en del personer föredrar sol medan andra gillar 
skugga. Problemområden för mikroklimat att hitta lösningar på kan t.ex. vara ”urban heat 
island effect”, ljudnivåer, vind, luftkvalitet och lämpligt genomsläpp av solljus (BREEAM, 
2012, s.64-65).  
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Tabell 21: Urval av bedömningskriterier för aspekten Microclimate (SE 08) som primärt eller sekundärt relaterar 
till urbana ekosystemtjänster. (BREEAM, 2012, s.63) 

Aspect Mandatory 
(no credits) 

1 credit 2 credits 3 credits 

Microclimate 
(SE 08) 

 - A microclimate 
simulation/study shows 
the effect of urban 
morphology on the 
exterior microclimate of 
the development and 
the surrounding area.  
- The development is 
designed to minimise 
adverse conditions, 
including negative 
microclimatic factors.  

The 
development is 
design to 
increase 
positive 
conditions 
throughout the 
year.  

An appropriate and 
diverse range of 
favourable microclimatic 
conditions have been 
provided throughout the 
development to cater for a 
wide rang of personal 
preferences.  
- The design of public 
space optimises 
microclimatic conditions 
at all times of the year.  
… 

 

Anpassning till klimatförändringarna berörs i aspekten Adapting to climate change (SE 10) där 
hantering av risk, minskad risk samt åtgärder av typen win-win premieras (Tabell 22). Win-
win är lösningar som får positiv effekt även på andra områden. Som exempel på sådana 
synergieffekter ges minskad extremtemperatur samtidigt som risken för översvämning minskar 
(anpassning till klimatförändringar), vilket kan uppnås tack vare ekosystemtjänster via urban 
grönstruktur även om det inte specificeras i villkoret. Ett annat exempel som ges är hur 
förbättrad dränering kan ge ökad biodiversitet eller bättre vattenkvalitet. (BREEAM, 2012, 
s.68-69) 

Tabell 22: Urval av de bedömningskriterier som relaterar till urbana ekosystemtjänster inom aspekten Adapting to 
climate change (SE 10). (BREEAM, 2012, s.68) 

Aspect Mandatory 
(no credits) 

1 credit 2 credits 3 credits 

Adapting 
to climate 
change 
(SE 10) 

 … 
The masterplan takes 
account of evidence of 
the impacts of climate 
change on the site 
and demonstrates in 
the design plans how 
the risk will be 
managed. 
 

… 
The masterplan takes 
account of evidence of 
the impacts of climate 
change on the site 
and demonstrates in 
the design plans how 
the risk will be 
reduced.  

… 
The masterplan takes 
account of the 
evidence of impacts of 
climate change on the 
site and demonstrates 
in the design plans 
how the risk will be 
reduced through the 
use of ‘win-win’ 
measures.  

 

Det ges exempel på åtgärdsförslag av vilka följande har koppling till urbana ekosystemtjänster: 
ökad vegetation, gröna tak och väggar, vattendrag, skuggning samt sammankoppling mellan 
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grönområden/gröna korridorer ger mildring åt extremtemperaturer; vattenlagring inom 
grönområden samt dämpning av avrinning med hjälp av gröna öppna platser och gröna tak 
hanterar samtliga ökade regnmängder; regnvatteninsamling och hållbara dräneringssystem för 
att samla in och lagra vatten vid minskade vattenresurser; vegetation för att hantera den 
ökade risken för erosion och jordras. (BREEAM, 2012, s.69-70) 

Tillgänglighet och kvalitet av naturområden omfattas av aspekten Green infrastructure (SE 
11). Eftersom bedömningskriterierna till stor del hanterar konsultation, plan och underhåll av 
grönområdena inkluderas endast villkoren som rör utbudet av urbana ekosystemtjänster i 
tabellen (Tabell 27). Ett poäng fås för konsultation med de aktuella aktörerna där resultatet 
sammanställs i en grönstrukturplan. För att uppnå två poäng skall grönområden nås av 
fotgängare (inom 650m)47, dessutom behövs en utförlig plan för underhåll av grönområdena. De 
högre poängen fås för delvis eller fullständigt implementerade designlösningar som baseras på 
grönstrukturplanen. (BREEAM, 2012, s.71)  

Tabell 23: De delar av aspekten Green infrastructure (SE 11) vars bedömningskriterier har relevans för urbana 
ekosystemtjänster. (BREEAM, 2012, s.71) 

Aspect Mandatory 
(no credits) 

1 credit 2 credits 3 credits 4 credits 

Green 
infra-
structure 
(SE 11) 

 Consultation has taken 
place with the local 
authority, existing 
residents and potential 
users of the development 
to understand the desired 
uses, design, quantity and 
location of accessible and 
natural greenspace.  
… 

The masterplan is 
designed to allow 
all residents to be 
within walking 
distance of 
greenspace via a 
safe and 
convenience 
pedestrian route.  
… 

… 
… 

… 
… 
 

 

För två poäng krävs dessutom att urbana områden har 2 hektar grönområde inom 300m från 
bostäderna samt 20 hektar inom 2km (BREEAM, 2012, s.72), med fortsatta bestämmelser för 
ökat avstånd men som inte berörs i skalan för stadsdelar och därför inte beskrivs här.  

Aspekten Flood risk management (SE 13) har kriterier som syftar till att undvika, minska och 
fördröja avrinning och på så vis förhindra översvämning och skador (BREEAM, 2012, s.77). 
För att få ett poäng ska det exploaterade området inte ha sämre avrinningssituation än innan, 
inkluderat klimatförändringarna (Tabell 24). Högre poäng fås för lösningar som använder sig 
av infiltrering och olika hållbara dräneringssystem. Bland annat föreslås åtgärder av vilka 
följande utgörs av ekosystemtjänster: dammar, infiltrationsbäddar, vassbäddar, 
regnvatteninsamling, vegetationsbälten, diken och gröna tak. (BREEAM, 2012, s.79) 

                                         
47 Inom 650 m för i urbana miljöer eller inom 1300m på landsbygden.  
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Tabell 24: Utdrag ur bedömningskriterier för aspekten Flood risk management (SE 13) vars villkor har koppling till 
klimatförändringarna samt urbana ekosystemtjänster. (BREEAM, 2012, s.77) 

Aspect Mandatory 
(no credits) 

1 credit 2 credits 3 
credits 

Flood risk 
management 
(SE 13) 

 … 
The peak rate of surface 
water run-off over the 
development lifetime, 
allowing for climate change, 
is no greater for the 
developed site than it was 
for the pre-development 
site. This should comply at 
the 1 year and the 100 year 
return periods.  
 

… 
Any additional volume of 
rainwater discharge predicted 
to be caused by the new 
development for a 1 in 100 
year event of 6 hour duration 
(including an allowance for 
climate change) should be 
reduced as far as possible 
using infiltration and/or 
other SuDS48 techniques. … 
 

… 
 

5.3.4.2 Resources and energy (RE) 
För kategorin Resources and energy (RE) står hållbart utnyttjande av resurser och minskade 
koldioxidutsläpp i centrum (BREEAM, 2012, s.x). Den enda aspekten med relevans för urbana 
ekosystemtjänster är Water strategy (RE 03) vars syfte är att främja ett minimerat 
vattenbehov genom redogörelser för effektivitet, lagring, tillgång och beaktande av framtida 
förändringar som t.ex. klimatförändringarna (Tabell 25).  

Tabell 25: Mål för den aktuella aspekten inom Resources and energy (RE 03) som har samband med urbana 
ekosystemtjänster (BREEAM, 2012, s.31). 

Resources and energy (RE) Aim 
Water strategy (RE 03) To ensure that the development is designed to minimise water 

demand through efficiency and appropriate supply-side options 
taking full account of current and predicted future availability of 
water in the area. 

 

För att få certifieras enligt BREEAM Communities måste de obligatoriska åtgärderna inom 
Water strategy (RE 03) genomföras. En av dessa punkter snuddar vid urbana 
ekosystemtjänster, nämligen minskning av vattenbehov i grönområden samt uppsamling och 
lagring av vatten (Tabell 26). Även lämplig landskapsdesign, plantering och andel hårdgjorda 
ytor omfattas, men särskilt tydliga riktlinjer för dessa presenteras inte inom denna aspekt. 
(BREEAM, 2012, s.31) 

  

                                         
48 SuDS – Sustainable Drainage Systems. Åtgärder som infiltrerar, lagrar, transporterar och i viss 
utsträckning behandlar avrinningsvattnet. (BREEAM, 2012, s.82) 
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Tabell 26: Utdrag ur bedömningskriterier för aspekten Water strategy (RE 03). (BREEAM, 2012, s.31) 

Aspect Mandatory (no credits) 1 credit 
Water strategy 
(RE 03) 

… 
Design options to reduce the water 
demand in landscaping, any other 
predicted water use and on-site 
collection/storage opportunities. 
… 

… 
A commitment is in place to design and 
specify landscape, planting and hard surface 
areas in accordance with the Water Strategy. 
… 
 

 

5.3.4.3 Land use and ecology (LE) 
Kategorin Land use and ecology (LE) omfattar flest relevanta aspekter inom BREEAM 
Communities och samtliga 6 aspekter är aktuella. Kategorins mål är bland annat att 
säkerställa biodiversitet och habitat, minska föroreningar till vattendrag, maximera ekologiska 
värden, bevara och förstärka landskapskaraktär samt att ta tillvara på regnvatten (Tabell 27).  

Tabell 27: Mål för aspekterna inom Land use and ecology (LE) som relaterar till urbana ekosystemtjänster 
(BREEAM, 2012, s.33, 37, 84, 87, 89, 126). 

Land use and ecology (LE) Aim 
Ecology strategy (LE 01) To ensure that the development maintains or enhances biodiversity 

and protects existing natural habitats.  
Land use (LE 02) To encourage the use of previously developed and/or contaminated 

land and avoid land which has not been previously disturbed.  
Water pollution (LE 03) To ensure that measures are put in place to protect the local 

watercourse from pollution and other environmental damage.  
Enhancement of ecological value 
(LE 04) 

To ensure that the ecological value of the development is maximised 
through enhancement.  

Landscape (LE 05) To ensure that the character of the landscape is respected and, 
where possible, enhanced through the location of features and design 
appropriate to the local environment.  

Rainwater harvesting (LE 06) To ensure that surface water run-off space is used effectively to 
minimise water demand.  

 

Den första aspekten för kategorin, Ecology strategy (LE 01), berör många aspekter som är 
grundläggande för att ekosystemtjänster skall fungera. Bland annat är det obligatoriskt att 
identifiera värdefulla ekologiska resurser i och i anslutning till projektområdet och hur dessa 
påverkas av projektet. Om degradering av ekosystem sker skall mildrings- och/eller 
kompensationsåtgärder genomföras. Det finns möjlighet för projektet att tillgodoräkna sig ett 
extra poäng om den biologiska mångfalden ökar efter projektets genomförande (Tabell 28). 
(BREEAM, 2012, s.33) 
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Tabell 28: Utdrag ur bedömningskriterier för aspekten Ecology strategy (LE 01) som direkt behandlar urbana 
ekosystemtjänster. (BREEAM, 2012, s.33) 

Aspect Mandatory (no credits) 1 credit 
Ecology 
strategy 
(LE 01) 

… identify:  
    - valued ecological resources (including those off-site 
that may be affected by the development) 
    - potential impacts from the development.  
… 
- Where it is unavoidable that damage to an ecological 
feature will occur, a mitigation plan and/or compensation 
plan has been agreed by the appropriate statutory body to 
ensure there is no net loss of any of the ecological valuable 
features.   
… 

- The ecology strategy outlines 
a plan (agreed by the 
appropriate statutory body) to 
ensure there is a net gain in 
biodiversity.  
- The suitably qualified 
ecologist confirms that the 
masterplan conforms to the 
ecology strategy and there will 
be a net gain in biodiversity 
on the site.  
 

 

Vidare ska Ecology strategy !skydda, förstärka och skapa ekologiska habitat och de processer 
som upprätthåller dessa."  Ekosystemtjänsterna vattentillgång, vattenkvalitet, näringskretslopp 
och skydd49 nämns som exempel på detta. Även skydd, förstärkning och skapande av passager 
för djur för att underlätta förflyttning/migration anges som en obligatorisk åtgärd. (BREEAM, 
2012, s.34) 

Aspekten Land use (LE 02) är uppdelad i Land contamination och Previously developed land. 
Den förstnämnda har inte någon direkt koppling till urbana ekosystemtjänster eftersom den 
omfattar den rådande kontamineringssituationen på platsen och identifiering (mandatory), 
risker och designlösningar (1 credit) samt reningsstrategier för dess hantering (2 credits) 
(BREEAM, 2012, s.37); men även här kan de olika bedömningskriterierna leda till stärkta 
ekosystem. Exempelvis nämns invasiva arter som en kontaminering (BREEAM, 2012, s.40) och 
åtgärder mot detta kan leda till bättre möjligheter för ekosystem och därmed ökad potential 
och kapacitet för ekosystemtjänster. Previously developed land är utav samma karaktär då den 
syftar till att främja utnyttjandet av redan exploaterad mark istället för att ta naturmark i 
anspråk (Tabell 38), men eftersom bevarande av ekosystem är nödvändigt för att skapa 
ekosystemtjänster är detta en aspekt som kan mildra de negativa effekterna av nybyggnation.  

  

                                         
49 Shelter 
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Tabell 29: Utdrag ur bedömningskriterier för aspekten Land use (LE 02). Villkoren för Land contamination berör 
inte urbana ekosystemtjänster direkt och specificeras därför inte. För denna aspekt är maximala antalet poäng 3. 

(BREEAM, 2012, s.37) 

Aspect Mandatory (no credits) 1 credit 2 credits 
Land use 
(LE 02) 

Land contamination 
… … … 
Previously developed land 
 At least 75% of the area 

of the proposed 
development site is on 
previously developed 
land.  

 

 

Aspekten Water pollution (LE 03) syftar till att förhindra föroreningsläckage till lokala 
vattendrag under konstruktionen, användning och vid fortsatt arbete på området (BREEAM, 
2012, s.84). För att få 2 poäng krävs att hållbara reningssystem inkorporeras (Tabell 30), vilket 
i sammanhanget kan innebära växtbäddar, våtmarker eller andra ekologiska strukturer med 
reningsfunktion. För att uppnå 3 poäng skall all nederbörd upp till 5mm infiltreras/absorberas 
för vilka åtgärderna gröna tak och permeabla ytor föreslås mildra belastningen på andra 
system (BREEAM, 2012, s.85).  

Tabell 30: Bedömningskriterier för aspekten Water pollution (LE 03) som utnyttjar ekosystem för att skapa 
funktioner till nytta för människa och miljö. (BREEAM, 2012, s.84) 

Aspect Mandatory 
(no credits) 

1 credit 2 credits 3 credits 

Water 
pollution 
(LE 03) 

 … … 
Where an appropriately qualified 
professional designs a system to 
ensure that the run-off from all hard 
surfaces shall receive an appropriate 
level of treatment in accordance 
with the SuDS Manual to minimise 
the risk of pollution.  
… 

… 
The appropriately 
qualified professional 
confirms that there 
will be no discharge 
from the developed 
site for rainfall depths 
up to 5 mm.   

 

Aspekten Enhancement of ecological value (LE 04) handlar om att skapa nya habitat eller 
vidga existerande, för vilket 1 poäng tilldelas (BREEAM, 2012, s.87). Om gröna passager 
skyddas, förstärks eller skapas för att sammanlänka nya och/eller existerande habitat erhålls 2 
poäng (Tabell 31). Inom aspekten omfattas även sociala behov som hälsa och välbefinnande, 
estetiska värden samt anpassning till klimatförändringarna, om någon/några av dessa 
optimeras fås samtliga 3 poäng. Eftersom exploateringsprojekt riskerar att minska platsens 
ekologiska värden finns möjligheten att öka ekologiska värden genom implementering av 
åtgärdsförslag enligt denna aspekt, som t.ex. förstärkning av ekologiska värden på en annan 
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plats. De betonar även att barriärer som uppstår i utvecklingsprojektet behöver beaktas. 
(BREEAM, 2012, s.88) 

Tabell 31: Utdrag från bedömningskriterier för aspekten Enhancement of ecological value (LE 04) som relaterar till 
ekosystem eller ekosystemtjänster. (BREEAM, 2012, s.87) 

Aspect Mandatory 
(no credits) 

1 
credit 

2 credits 3 credits 

Enhancement 
of ecological 
value (LE 04) 

 … 
 

… 
The masterplan 
enhance ecological 
value through the 
protection, 
enhancement and/or 
creation of wildlife 
corridors on the site 
linking established 
and/or new wildlife 
habitats on or 
adjacent to the site. 
…  

… 
The ecological plans are integrated 
within a green infrastructure plan 
(or similar strategy) to maximise 
the following (when appropriate):  
  - amenity and social provision 
  - occupier/user health and 
wellbeing 
  - conservation (heritage and 
archaeology) 
  - adaption to climate change 
  - aesthetic value of green spaces 
on the near to the site. 

 

Aspekten Landscape (LE 05) är uppdelad i Ecological landscape och Sustainable landscape 
design. Den förstnämnda kopplar samman skalor genom att premiera plantering och 
designlösningar som från lokal nivå reflekterar och knyter samman landskapskaraktären 
(BREEAM, 2012, s.89). För att erhålla 1 poäng skall minst 60% av vegetationen vara 
inhemska arter och för 3 poäng gäller minst 80% lokalt inhemska arter (Tabell 31). För att 
passera gränsen för 2 poäng måste vegetation väljas med hänsyn till vattenbehov. För att 
maximera antalet poäng skall åtagande gällande förvaltning och underhåll av landskapet 
inkluderas. Inom Sustainable landscape design premieras bevarande av viktiga 
landskapskarakteristika med 1 poäng.  

  



 

 71 

Tabell 32: Utdrag ur bedömningskriterier för aspekten Landscape (LE 05) som anknyter till grönstruktur eller 
urbana ekosystemtjänster. (BREEAM, 2012, s.89) 

Aspect Minimum 
(no 
credits) 

1 credit 2 credits 3 credits 4 
credits 

Landscape 
(LE 05) 

Ecological landscape  
… …  

At least 60% of 
tree and shrub 
and herbaceous 
planting consists 
of appropriate 
native species. …  

… 
Water efficiency is 
considered in the 
selection of tree, scrub 
and herbaceous planting 
specifications and any 
associated irrigation 
systems. …  

… 
At least 80% of 
tree and scrub 
and herbaceous 
planting consists 
of appropriate 
locally native 
species. …  

… 
 

Sustainable landscape design 
 … 

Existing 
landscape 
features and 
landmarks 
considered 
important will be 
preserved in the 
new 
development.  
… 

   

 

Aspekten Rainwater harvesting (LE 06) omfattar kriterier för effektiv användning av 
hårdgjorda ytor så att regnvatten kan återanvändas (BREEEAM, 2012, s.126). Hårdgjorda 
ytor som samlar upp regnvatten för återanvändning premieras i relation till ökad andel (Tabell 
33). Det insamlade vattnet skall delvis kunna användas i toaletter och/eller tvättmaskiner och 
om möjligt även för bevattning.  

Tabell 33: För ekosystemtjänster relevanta bedömningskriterier för aspekten Rainwater harvesting (LE 06). 
(BREEAM, 2012, s.126) 

Aspect Mandatory 
(no credits) 

1 credit 2 credits 3 credits 

Rainwater 
harvesting 
(LE 06) 

 Where 5% to 25% of 
the total hard surface 
for the site (roof plus 
hard-standing) is 
designed to allow the 
harvesting of 
rainwater for re-use.  
… 

Where 26% to 50% of 
the total hard surface 
for the site (roof plus 
hard-standing) is 
designed to allow the 
harvesting of rainwater 
for re-use. 

Where more than 
50% of the total hard 
surface for the site 
(roof plus hard-
standing) is designed 
to allow the 
harvesting of 
rainwater for re-use. 
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5.3.4.4 Innovation (Inn) 
Den sista kategorin för BREEAM Communities är Innovation (Inn) vars enda aspekt heter 
just Innovation (Inn 01) (BREEAM, 2012, s.134). Den skiljer sig från de övriga kategorierna 
då poäng kan fås för innovativa åtgärder som inte faller inom ramen för någon av de andra 
aspekterna (Tabell 34). Även om innovation inte relaterar till urbana ekosystemtjänster kan 
uppmuntrad uppfinningsrikedom resultera i social-ekologisk innovation och erbjuda lösningar 
på många av de problem som uppstår i städer idag och där ekosystemtjänster kan vara en del 
utav dessa lösningar.   

Tabell 34: Poängkriterier för aspekten Innovation (Inn 01). (BREEAM, 2012, s.134). 

Aspect Mandatory 
(no credits) 

1-7 credits 
 

Innovation 
(Inn 01) 

 One innovation credit can be awarded for each innovation application 
approved by BRE Global, where the development complies with the 
criteria defined within an Approved innovation application form.  

 

5.3.5 Relation mellan kategorier och aspekter 
De tre kategorierna Social and economic well being, resources and energy och Land use and 
ecology har flera överlappande och nära angränsande aspekter. I manualen beskrivs i flera fall 
hur olika aspekter relaterar till varandra och att åtgärder genomförda inom en aspekt kan 
bidra till att mål nås även för andra aspekter, dvs. intermediära kopplingar.  

Aspekterna Water strategy och Rainwater harvesting hänger ihop eftersom regnvatteninsamling 
kan vara en strategi för att minska vattenbehovet (BREEAM, 2012, s.127). Ekologiska värden 
tas upp i både Ecological strategy och Enhancement of ecological value (s.35) vilket kan stärka 
respektive aspekt. Microclimate och Public realm (s.64) samverkar eftersom mikroklimatet i 
stadsdelar kan regleras med hjälp av grönstruktur. Aspekten Adapting to climate change 
relaterar till Public realm, Green infrastructure och Landscape (s.69). I sin tur har Green 
infrastructure många åtgärder som gör det lättare att få högre poäng inom aspekterna Public 
realm och Adapting to climate change (s.73). Som Figur 7 visar är de flesta sambanden mellan 
aspekter inom respektive kategori men visst utbyte finns även mellan kategorier.  
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Figur 7: Relation mellan kategorier och aspekter inom BREEAM Communities. (Illustration: Sofia Lindgren) 

Interna kopplingar, dvs. synergier mellan urbana ekosystemtjänster berörs endast för aspekten 
Adapting to climate change (SE 10). Externa kopplingar (mellan varianter av 
certifieringssystem) nämns i samband med de intermediära kopplingarna. Det ges exempel på 
hur uppfyllandet av aspekter inom BREEAM Communities kan bidra till att aspekter uppnås 
inom andra versioner av BREEAM, t.ex. för byggnader.  

5.3.6 Kommentarer 
Aspekten Noise pollution (SE 04) som ingår i Social and economic well being (SE) nämner 
endast kort att naturområden, parker och trädgårdar är känsliga för ljud (BREEAM, 2012, 
s.21). Hur grönstruktur kan minska buller nämns inte, men det skulle kunna förklaras med den 
stora omfattningen av aspekten Noise pollution (SE 04).  

För flera aspekter betonas klimatförändringarna och åtgärder för att hantera dessa är 
obligatoriska eller premieras, t.ex. genom minskad klimatpåverkan i Energy Strategy (RE 01) 
eller klimatanpassning i Water Strategy (RE 03). I dessa fall skulle ekosystemtjänster kunna 
bidra med effektiva lösningar då de har flera positiva effekter som bemöter flera olika sorters 
problem.  
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strategy 
(RE 03) 
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Enhancement of 
ecological value (LE 
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change (SE 10) 
 
Green infrastructure 
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5.4 CASBEE for Urban Development 
CASBEE for Urban Development (CASBEE-UD) syftar till att möta behovet av ett vidare 
angreppssätt vid stadsplaneringsprojekt. Då tidigare varianter av CASBEE endast behandlat 
individuella byggnader behandlar istället CASBEE-UD grupper av byggnader, dess yttre 
funktioner och aspekter som uppstår i interaktioner och sammanhang: !the assessment tool [is] 
[…] focusing on the phenomena that can accompany the conglomeration of buildings, and the 
outdoor spaces around the buildings." (CASBEE, 2007, s.4). Systemet erbjuder således en 
utvärdering på urban skala där det är möjligt att identifiera andra typer av åtgärder som 
annars faller bort. Den första versionen av certifieringssystemet för stadsdelar blev tillgängligt 
2006, följt av en uppdaterad variant som släpptes år 2007. I den reviderade versionen 
uppmärksammades åtgärder mot global uppvärmning ytterligare vilket också betonades mer i 
andra varianter av certifieringssystemet (CASBEE, 2007, s.2-3). Enligt manualen kan 
CASBEE-UD vara till hjälp för planering även på stads- och regional nivå (CASBEE, 2007, 
s.4). Projekt som ska certifieras enligt CASBEE-UD delas in i tre faser50 och ska utvärderas 
efter varje avklarad fas.  

5.4.1 Typ av plats 
CASBEE-UD kan appliceras på byggnationsområden som omfattas endast av två byggnader 
upp till flera tusentals byggtomter, parker och vägar. Beroende på den nya stadsdelens täthet 
faller den inom en av två typer: stadscenter för projekt med golvytekvot över 500 % eller 
generell för lägre kvoter. De två typerna hör till samma system men skiljer sig lite åt gällande 
vissa aspekter samt viktning. (CASBEE, 2007, s.9-10) 

Det gällande certifieringssystemet för stadsdelar omfattar endast nyproduktion och CASBEE 
(2007, s.4) hänvisar till certifieringssystem för byggnader för att omfatta existerande byggnader 
och renovering.  

5.4.2 Kategorier 
CASBEE-UDs kategorisystem består av de två huvudtemana Environmental quality (Q) och 
Outdoor environmental load (L) och bygger på samma tvådelade struktur som CASBEE för 
skalan byggnader. De två temaområdena utvärderas separat och har båda tre underkategorier 
inom CASBEE-UD. QUD syftar på miljökvalitet i den urbana miljön/utvecklingen och LUD på 
miljöbelastning i den urbana miljön/utvecklingen. QUD behandlar frågor som livskvalitet och 
levnadsförhållanden för boende, arbetare och besökare i området. (CASBEE, 2007., s.9-10) LUD 
är delvis baserat på CASBEE för byggnader och rör frågor gällande miljöpåverkan, energi och 
naturresurser (CASBEE, 2007, s.12). Skalan mellan de två temaområdena skiljer sig något då 
QUD hanterar aktuella aspekter inom det avgränsade området, dvs. stadsdelen, medan LUD 
berör faktorer som sträcker sig ända till global skala. (CASBEE, 2007, s.5)  

För Environmental quality (Environmental quality in urban development – QUD) finns följande 
tre kategorier:  

 

                                         
50 ’Pre-design phase’, ’Design phase’ och ’Construction phase’. (Ebert, et al., 2011, s.57) 
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1. Natural Environment (microclimates and ecosystems) (QUD1) 
2. Service functions for the designated area (QUD2) 
3. Contribution to the local community (history, culture, scenery and revitalization) 

(QUD3) 

Det andra temat Outdoor environmental load (Load reduction in Urban Development – LRUD) 
har syftet att minska den yttre belastningen i den urbana utvecklingen och består av följande 
kategorier:  

1. Environmental impact on microclimates, facade and landscape (LRUD1) 
2. Social infrastructure (LRUD2) 
3. Management of the local environment (LRUD3) 

5.4.3 Poängsättning och värdering 
De 6 olika kategorierna (3 för QUD och 3 för LUD) har 4-6 medium-level-kategorier var och som i 
sin tur har 0-6 minor-kategorier (se Appendix 15 och Appendix 16). Minor-kategorierna 
utvärderas efter en femgradig skala, där vissa steg ibland utelämnas. Generellt motsvarar nivå 
1 på skalan krav enligt lagar och regler, nivå 3 normal teknisk och social nivå vid tiden för 
utvärdering och den högsta nivån 5 den högsta tekniska och sociala nivån för utförandet. På 
detta sätt fungerar nivå 3 som ett referensvärde och nivå 2 och 4 som mellansteg. Antalet 
tillgodoräknade poäng delas med antalet möjliga poäng för varje mindre aspekt och resulterar i 
en slutgiltig poängnivå från 1 till och med 5. Viktning mellan olika typer av byggområden sker 
också. (CASBEE, 2007, s.9-10)  

Slutligen beräknas projektets effektivitet (Building Environmental Efficiency, BEE) enligt 
följande:  
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SQUD och SLRUD är summan av samtliga tillgodoräknade aspekter inom respektive kategori. 
Omräkningen ovan görs för att omvandla summan av SQUD respektive SLRUD till att omfattas 
av 1-100 (CASBEE, 2007, s.26). Projekt som utvärderas enligt CASBEE får en ranking från en 
femgradig skala, se (Tabell 35): Excellent, Very good, Good, Fairly Poor och Poor. (CASBEE, 
2007, s.3)  

Tabell 35: Rankingnivåer för CASBEE-UD. (CASBEE, 2007, s.27) 

Ranks Assessment BEE value, etc. Expressions 
S Excellent  BEE=3.0 or more, Q=50 or more ����� 
A Very good BEE=1.5-3.0 ���� 
B+ Good BEE=1.0-1.5 ��� 
B- Fairly Poor BEE=0.5-1.0 �� 
C Poor BEE=less than 0.5 � 

 

Eftersom miljöprestanda och kriterier i certifieringssystemet kan ändras med tiden är 
bedömningsgraden för CASBEE for New Construction gällande i 3 år efter färdigställandet. 
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Sedan övergår byggnaden eller området till att omfattas av CASBEE for Existing Buildings 
som i sin tur är aktuell i 5 år. Eftersom stadsplaneringsprojekt har en längre produktionstid är 
en CASBEE for Urban Development-certifiering giltig i 5 år, trots att de är nyproducerade 
(CASBEE, 2007, s.8). 

5.4.4 Koppling till urbana ekosystemtjänster 
I detta avsnitt särskiljs vilka aspekter som är relevanta för urbana ekosystemtjänster. Hur de 
aktuella kategorierna hanterar dessa frågor beskrivs mer ingående var för sig, de aspekter som 
inte är relevanta utelämnas från ytterligare utredning. En fullständig tabell över samtliga 
aspekter och dess ytterligare undergrupper för Environmental quality och Load reduction finns 
presenterade i Appendix 15 respektive Appendix 16.  

Inom det första temat Environmental quality in urban development (QUD) har den 
första kategorin Natural Environment (microclimates and ecosystems) (QUD1) 4 av 5 aspekter 
relaterade till urbana ekosystemtjänster (Se Tabell 36):  

• Consideration and conservation of microclimates in pedestrian space in summer (Q 1.1) 
• Consideration and conservation of water environment (Q 1.3) 
• Conservation and creation of habitat (Q 1.4) 
• Other consideration for the environment inside the designated area (Q 1.5) 

För kategorin Service functions for the designated area (QUD2) har ingen av de 6 aspekterna 
någon koppling till urbana ekosystemtjänster på det sätt de är utformade enligt CASBEE-UD.  

Av kategorin Contribution to the local community (history, culture, scenery and revitalization) 
(QUD3) har ingen av de 4 aspekterna någon direkt koppling till urbana ekosystemtjänster även 
om urbana ekosystem är påverkade. Dessa villkor behandlar bevarande av naturvärden eller 
återställande av tillgångar (CASBEE, 2007, s.97-98) vilket skulle kunna relatera till 
ekosystemtjänsten rekreationsvärde; dock ligger betoningen på kulturvärden och lokalitet vilket 
specificeras i aspekten Use of local resources (Q 3.1). Lokalt producerade material innefattas av 
samma grupp och skulle kunna hanteras som en ekosystemtjänst. Dock är den inte urban i det 
avseendet att den används en gång för att sedan vara ”förbrukad” och passar såldes inte in i 
denna analys för urbana ekosystemtjänster som ger kontinuerlig nytta till stadsdelen.  
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Tabell 36: Aspekter för Environmental quality in the urban development (QUD) och eventuell anknytning till urbana 
ekosystemtjänster, dock endast med hänsyn till vad CASBEEs manual avser med kategorin. (Tabell baserad på 

kategorisering av CASBEE, 2007, s.11) 

Environmental quality 
(Q) 

Aspekter Relevant för urbana 
ekosystemtjänster Environmental quality in urban 

development (QUD) 
QUD1 Natural Environment 
(microclimates and 
ecosystems) 

1.1 Consideration and conservation of 
microclimates in pedestrian space in 
summer 

Ja 

1.2 Consideration and conservation of 
terrain 

Nej 

1.3 Consideration and conservation of water 
environment 

Ja 

1.4 Conservation and creation of habitat Ja 
1.5 Other consideration for the environment 
inside the designated area 

Ja 

QUD2 Service functions for 
the designated area 

2.1 Performance of supply and treatment 
systems (mains water, sewerage and energy) 

Nej 

2.2 Performance of information systems Nej 
2.3 Performance of transportation systems Nej 
2.4 Disaster and crime prevention 
performance 

Nej 

2.5 Convenience of daily life Nej 
2.6 Consideration for universal design Nej 

QUD3 Contribution to the 
local community (history, 
culture, scenery and 
revitalization) 

3.1 Use of local resources Nej 
3.2 Contribution to the formation of social 
infrastructure 

Nej 

3.3 Consideration for nurturing a good 
community 

Nej 

3.4. Consideration for urban context and 
scenery 

Nej 

 

Inom det andra temat Load reduction in Urban Development (LRUD) har den första 
kategorin Environmental impact on microclimates, facade and landscape (LRUD1) 3 av 6 
aspekter som är aktuella för urbana ekosystemtjänster (se Tabell 37):  

• Reduction of thermal impact on the environment outside the designated area in 
summer (LR 1.1) 

• Prevention of air pollution affecting outside the designated area (LR 1.3) 
• Mitigation of wind hazard and sunlight obstruction affecting outside the designated 

area (LR 1.5) 

För kategorin Social infrastructure (LRUD2) är 3 av 6 aspekter kopplade till lokala 
ekosystemtjänster:  

• Reduction of mains water supply (load) (LR 2.1) 
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• Reduction of rainwater discharge load (LR 2.2) 
• Reduction of waste treatment load (LR 2.4) 

Kategorin Management of the local environment (LRUD3) har ingen koppling till utnyttjande 
av ekosystemtjänster. Den handlar istället om att minimera bidraget till global uppvärmning, 
minska påfrestningen på jordens resurser, leva upp till ställda miljökrav, hantera regionala 
transportpolicyer och uppföra system för uppföljning. 

Tabell 37: Aspekter för Load reduction in Urban Development (LRUD) och eventuell anknytning till urbana 
ekosystemtjänster, dock endast med hänsyn till vad CASBEEs manual avser med aspekten. (Tabell baserad på 

kategorisering av CASBEE, 2007, s.13) 

Outdoor environmental 
load (LR) 

Aspekter 
 

Relevans för urbana 
ekosystemtjänster 

Load reduction in Urban 
Development (LRUD) 

LRUD1 Environmental 
impact on microclimates, 
facade and landscape 

1.1 Reduction of thermal impact on the 
environment outside the designated area in 
summer 

Ja 

1.2 Mitigation of impact on geological 
features outside the designated area 

Nej 

1.3 Prevention of air pollution affecting 
outside the designated area 

Ja 

1.4 Prevention of noise, vibration and odor 
affecting outside the designated area 

Nej 

1.5 Mitigation of wind hazard and sunlight 
obstruction affecting outside the designated 
area 

Ja 

1.6 Mitigation of light pollution affecting 
outside the designated area 

Nej 

LRUD2 Social infrastructure 
 

2.1 Reduction of mains water supply (load) Ja 
2.2 Reduction of rainwater discharge load Ja 
2.3 Reduction of the treatment load from 
sewage and gray water 

Nej 

2.4 Reduction of waste treatment load Ja 
2.5 Consideration for traffic load Nej 
2.6 Effective energy use for the entire 
designated area 

Nej 

LRUD3 Management of the 
local environment 

3.1 Consideration of global warming Nej 
3.2 Environmentally responsible 
construction management 

Nej 

3.3 Regional transportation planning Nej 
3.4 Monitoring and management system Nej 

  
Sammantaget är det alltså 3 av CASBEE-UDs 6 kategorier som berör urbana 
ekosystemtjänster: Natural Environment (microclimates and ecosystems) (QUD1), 
Environmental impact on microclimates, facade and landscape (LRUD1) och Social 
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infrastructure (LRUD2). Vad som innefattas i dessa kategorier och vilka åtgärder som ger poäng 
vid en certifieringsbedömning beskrivs i de följande styckena.   

5.4.4.1 Natural Environment (microclimates and ecosystems) (QUD1)  
Kategorin består av 5 aspekter där 4 stycken är relevanta då de berör urbana 
ekosystemtjänster och har en direkt och icke-konkurrerande effekt. Den första aspekten 
Consideration and conservation of microclimates in pedestrian space in summer (Q 1.1) har 3 
av 4 åtgärder som utnyttjar just sådana effekter. Mitigation of heat island effect with the 
passage of air (Q 1.1.1) ger poäng i korrelation till andel öppna grönytor som ska säkerställa 
att vinden kan röra sig genom området (se Tabell 38).  

Tabell 38: 1 av 2 poänggivande åtgärder för Mitigation of heat island effect with the passage of air (Q 1.1.1), där 
endast åtgärd [2] är aktuell för urbana ekosystemtjänster. (CASBEE, 2007, s.47) 

Efforts 0 points 1 point 2 points  3 points 4 points 
[2] Open spaces 
such as green 
space and paths 
are used to secure 
wind movement 
routes. 

Open space 
ratio less 
than 30% 

Open space ratio 
30% or more, less 
than 45% 

Open space 
ratio 45% or 
more, less than 
65% 

Open space 
ratio 65% or 
more, less 
than 80% 

Open space 
ratio 80% or 
more 

 

Hantering av extrema temperaturer görs också genom premiering av horisontella skuggeffekter 
från träd, överhäng, taksprång och pergolor i Mitigation of heat island effect with shading (Q 
1.1.2) (se Tabell 39). Skugga härrörande från medelhöga till höga träd dubbleras i beräkningen 
då även andra positiva effekter än den termiska uppstår (CASBEE, 2007, s.49).  

Tabell 39: Poänggivande åtgärder för Mitigation of heat island effect with shading (Q 1.1.2). (CASBEE, 2007, s.48) 

Level 1 Horizontal shaded area ratio from medium and tall trees, piloti, eaves, pergolas etc. is 0%. 
Level 2 Horizontal shaded area ratio from medium and tall trees, piloti, eaves, pergolas etc. is less 

than 10%. 
Level 3 Horizontal shaded area ratio from medium and tall trees, piloti, eaves, pergolas etc. is 10% or 

more, but less than 20%. 
Level 4 Horizontal shaded area ratio from medium and tall trees, piloti, eaves, pergolas etc. is 20% or 

more, but less than 30%. 
Level 5 Horizontal shaded area ratio from medium and tall trees, piloti, eaves, pergolas etc. is 30% or 

more. 
 

Ytterligare värmesänkande åtgärder finns i Mitigation of heat island effect with green space and 
open water etc. (Q 1.1.3) (se Tabell 40). Ökad andel vattendrag och grönyta i förhållande till 
den totala ytan premieras. Poäng fås också för åtgärder där fotgängare har tillgång till gröna 
tak samt för plantering av gröna väggar i anslutning till offentliga platser.   

 



 

 80 

Tabell 40: 3 av 5 poänggivande åtgärder för Mitigation of heat island effect with green space and open water etc. 
(Q 1.1.3) där åtgärd [1], [3] och [4] är relevanta för urbana ekosystemtjänster. (CASBEE, 2007, s.50) 

Efforts 0 points 1 point 2 points  3 points 4 points 
[1] Green space and 
water surfaces are 
provided in the 
designated area to 
reduce the rise in 
surface temperature. 

Exterior 
coverage ratio 
for water and 
greenery is 0% 

Less than 5% 5% or more, less 
than 10% 

10% or more, 
less than 15% 

15% or 
more 

[3] Mitigation of the 
thermal environment 
in pedestrian spaces 
etc. by making 
planted rooftops 
open to the general 
public. 

No planting (Inapplicable) No generally 
accessible 
rooftop or 
partially planted 

(Inapplicable) Extensive 
planting 

[4] Mitigation of the 
thermal environment 
by planting 
vegetation on 
exterior walls within 
10m vertical distance 
of pedestrian spaces 
etc. open to the 
general public.  

No 
countermeasures 
used. 

(Inapplicable) Countermeasures 
using wall 
planting. 

Wall planting 
rate 10% or 
more 

Wall 
planting 
rate 20% 
or more 

 

Inom aspekten Consideration and conservation of water environment (Q 1.3) behandlas först 
frågor rörande bevarande av vattendrag och akviferer. Men eftersom det inom CASBEE-UD 
endast handlar om miljövård och inte vilka nyttor vi kan få utav dessa faller de inte inom 
ramen urbana ekosystemtjänster. Aspekten omfattar även vattenrening där inkludering av 
naturliga reningsmekanismer med växter och mikroorganismer ger den högsta poängen, vars 
åtgärd formuleras som Conservation of water quality (Q 1.3.3) (se Tabell 41), detta är alltså en 
reglerande ekosystemtjänst.  

Tabell 41: Poängnivåer för åtgärden Conservation of water quality (Q 1.3.3). (CASBEE, 2007, s.57). 

Level 1 No water purification treatment etc. 
Level 2 (Inapplicable) 
Level 3 Standard level of water purification treatment. 
Level 4 (Inapplicable) 
Level 5 In addition to a standard level of water purification treatment, there is a system employing 

natural purification mechanisms. 
 

Aspekten Conservation and creation of habitat (Q 1.4) text syftar till att bevara värdefulla 
arter men eftersom det återigen handlar om miljövård snarare än urbana ekosystemtjänster 
faller det utanför denna analys. Dock är det intressant att aspekten berör habitat- och 
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artvariation, storlek på grönområden respektive ekosystemnätverk. Det uttrycks explicit att 
gröna korridorer som kopplar ihop grönområden ger högsta poäng (CASBEE, 2007, s.61). Även 
om detta inte utgör en ekosystemtjänst i sig utgör det en bas för att stadsdelen ska kunna 
tillgodogöra sig en mängd olika nyttor från naturen.   

Den sista aspekten för kategorin heter Other consideration for the environment inside the 
designated area (Q 1.5) och har 3 olika åtgärder där alla har viss relevans för urbana 
ekosystemtjänster. Den första, Ensuring good air quality, acoustic and vibration environments 
(Q 1.5.1) premierar grönområden som buffertzon mot t.ex. fabriker eller starkt trafikerade 
vägar (se Tabell 42). Detta resulterar i ekosystemtjänster som luftrening, ljuddämpning och 
minskning av vibrationer genom buffertverkan men även tack vare en absorberande funktion.  

Tabell 42: 1 av 2 poänggivande åtgärder för Ensuring good air quality, acoustic and vibration environments (Q 
1.5.1), där endast åtgärd [1] är aktuell för urbana ekosystemtjänster. (CASBEE, 2007, s.66) 

Efforts 0 points 1 point 2 points  3 points Points 4 and 
above 

[1] Formation of 
buffer zones 
(green space etc.) 
at suitable 
positions.  

Not 
considered. 

(Inapplicable) Considered. 
 

(Inapplicable) Adequate 
consideration. 

 

Om området ofta är utsatt för starka vindar förslås enligt åtgärd Improving the wind 
environment (Q 1.5.2) att träd eller skärmar skall användas för att mildra dess effekter (se 
Tabell 43).  

Tabell 43: 1 av 2 poänggivande åtgärder för Improving the wind environment (Q 1.5.2), där endast åtgärd [2] är 
aktuell för urbana ekosystemtjänster. (CASBEE, 2007, s.67) 

Efforts 0 points 1 point 2 points  3 points 4 points 
[2] 
Countermeasures 
within the 
designated area 
against strong 
winds from outside. 

(Inapplicable) 
  

No 
countermeasures 

(Inapplicable) 
  

Trees, 
fences etc. 
used to 
eliminate 
strong 
wind 
areas. 

Wind 
Countermeasures 
devised after 
verification of 
their efficacy. 

 

För att säkerställa att höga byggnader inte skuggar öppna platser alltför mycket premierar 
åtgärden Securing sunlight (Q 1.5.3) om det i planen tagits hänsyn till detta. Når solljuset en 
öppen offentlig plats minst 4 timmar under vintertid (japanska förutsättningar) fås högsta 
poäng för åtgärden (Tabell 44). Detta är ingen självklar ekosystemtjänst och passar inte riktigt 
in i Millennium Ecosystem Assessmentss kategorisering (möjligtvis som en understödjande 
tjänst) men har fortfarande stor betydelse för människans välbefinnande och är något vi kan 
utnyttja fritt så länge förutsättningarna är de rätta.   



 

 82 

Tabell 44: Poängnivåer för åtgärden Securing sunlight (Q 1.5.3). (CASBEE, 2007, s.69) 

Level 1 The layout plan takes no action and the area is shaded all day. 
Level 2 (Inapplicable) 
Level 3 Action taken in the layout plan. 
Level 4 Sunlight has been calculated and at least 2 hours of sunlight (8am to 4pm) at winter solstice 

have been ensured. 
Level 5 Sunlight has been calculated and at least 4 hours of sunlight (8am to 4pm) at winter solstice 

have been ensured. 
 

5.4.4.2 Environmental impact on microclimates, facade and landscape (LRUD1) 
För aspekten Reduction of thermal impact on the environment outside the designated area in 
summer (LR 1.1) finns flera olika punkter som hanterar urbana ekosystemtjänster. För 
Consideration for paving materials (LR 1.1.2) skall det redogöras för vattenkvarhållande och 
permeabla ytor i förhållanden till den totala ytan. Huruvida den önskade kylnings- och 
absorberingseffekten uppnås, genom grönstruktur eller permeabla material, specificeras inte. 
För Consideration of building cladding materials (LR 1.1.3) beskrivs hur takplantering och 
gröna väggar kan sänka extremtemperaturer och högre andel grönyta premieras i poäng (Se 
Tabell 45).  

Tabell 45: De två åtgärderna för Consideration of building cladding materials (LR 1.1.3). (CASBEE, 2007, s.116) 

Efforts 0 points 1 point 2 points  3 points 4 points 
[1] Rooftops: Use of 
rooftop planting or 
highly effective 
materials 

(Inapplicable) (Inapplicable) Area 
covering 
rate less 
than 20% 

20% or more, 
less than 
40% 

40% or 
more 

[2] Walls: Wall 
plantings 

(Inapplicable) (Inapplicable) Well 
planting 
rate less 
than 10% 

10% or more, 
less than 
20% 

20% or 
more 

 

För aspekten Prevention of air pollution affecting outside the designated area (LR 1.3) finns en 
punkt som hanterar urbana ekosystemtjänster. Inom Atmospheric purification measures (LR 
1.3.3) beskrivs bland annat hur växter kan rena luften från föroreningar och plantering av träd 
och växter premieras då viss procentuell nivå uppnåtts gällande grönyta i förhållande till total 
yta (se Tabell 46).  
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Tabell 46: De tre åtgärderna för Atmospheric purification measures (LR 1.3.3). (CASBEE, 2007, s.123) 

Efforts 0 points 1 point 2 points  3 points 4 points 
[1] Use of plants 
for atmospheric 
purification.  

Planting rate in 
the designated 
area is less than 
10%.  

Planting rate in 
the designated 
area is 10% or 
more, but less 
than 20% 

Planting rate 
in the 
designated 
area is 20% 
or more, but 
less than 
30% 

Planting rate 
in the 
designated 
area is 30% 
or more, but 
less than 
40% 

Planting rate 
in the 
designated 
area is 40% 
or more. 

[2] Use of trees 
suitable for 
atmospheric 
purification. 

(Inapplicable) 
  

(Inapplicable) Not used.  
 
 

Partial use 
(at least 
10%). 

At least 20% 
used.  

[3] Introduction of 
atmospheric 
purification 
systems 
(photocatalysts, 
soil purification, 
mechanical 
purification etc.). 
 

<Additional score items> 
Not introduced: 0 added points. System introduced: 0.1 added points. 

 

Gällande aspekten Mitigation of wind hazard and sunlight obstruction affecting outside the 
designated area (LR 1.5) nämns mycket kort att trädbälten kan planteras som en åtgärd mot 
kraftiga vindar, men just grönstruktur premieras inte utan fokus ligger istället på den 
uppnådda effekten.  

5.4.4.3 Social infrastructure (LRUD2) 
För aspekten Reduction of mains water supply (load) (LR 2.1) finns en punkt med koppling till 
urbana ekosystemtjänster: Encouragement for the use of stored rainwater (LR 2.1.1), där 
lagring och användning av regnvatten ger höga poäng och normalnivå uppnås för utebliven 
åtgärd (se Tabell 47).  

Tabell 47: Tre åtgärder för Encouragement for the use of stored rainwater (LR 2.1.1). (CASBEE, 2007, s.137) 

Efforts 0 points 1 point 2 points  3 points 4 points 
[1] Rainwater 
storage and use in 
exterior spaces. 

(Inapplicable) (Inapplicable) Not used. (Inapplicable) Used. 

[2] Mutual use of 
centralized 
rainwater storage 
tanks.  

(Inapplicable) (Inapplicable) No mutual 
use.  

(Inapplicable) Mutual use. 

[3] Mandatory 
isolated storage.  

(Inapplicable) (Inapplicable) Not 
mandatory. 

(Inapplicable) Mandatory. 
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För aspekten Reduction of rainwater discharge load (LR 2.2) finns två punkter där båda 
utnyttjar ekosystemens förtjänster. Mitigation of surface water runoff using permeable paving 
and percolation trenches (LR 2.2.1) syftar på att öka perkolationen efter att regnvatten 
infiltrerats i marken. Den högsta poängnivån fås om åtgärder för att inducera perkolation 
motsvarande mer än hälften av ytan av öppna platser genomförs (se Tabell 48).  

Tabell 48: Poängnivåer för olika åtgärder för Mitigation of surface water runoff using permeable paving and 
percolation trenches (LR 2.2.1). (CASBEE, 2007, s.138) 

Level 1 No measures 
Level 2 (Inapplicable) 
Level 3 Measures are employed for half or less of the open space, or percolation trenches of 

equivalent capacity are used. 
Level 4 (Inapplicable) 
Level 5 Measures are employed for more than half of the open space, or percolation trenches of 

equivalent capacity are used. 
 

Den andra åtgärden Mitigation of rainwater outflow using retaining pond and flood control 
basins (LR 2.2.2) ger poäng om tillräckligt stor vattenmängd temporärt kan lagras i dammar, 
reservoarer eller olika grönstrukturer och planteringar (se Tabell 49).  

Tabell 49: Poängnivåer för olika åtgärder för Mitigation of rainwater outflow using retaining pond and flood 
control basins (LR 2.2.2). (CASBEE, 2007, s.139) 

Level 1 (Inapplicable) 
Level 2 (Inapplicable) 
Level 3 Minimum required level implemented.  
Level 4 (Inapplicable) 
Level 5 Minimum required level exceeded.  

  

För aspekten Reduction of waste treatment load (LR 2.4) är en av tre punkter relaterade till 
ekosystemtjänster: Installation of facilities to reduce the volume and weight of waste and 
employ composting (LR 2.4.2) ger poäng för delvis eller fullt implementerad åtgärd för 
volymminskning av avfall där även kompostering ingår (se Tabell 50).  

Tabell 50: Poängnivåer för olika åtgärder för Installation of facilities to reduce the volume and weight of waste and 
employ composting (LR 2.4.2). (CASBEE, 2007, s.140) 

Level 1 Not installed or operated. 
Level 2 (Inapplicable) 
Level 3 Partially installed and operating. 
Level 4 (Inapplicable) 
Level 5 Fully installed and operating. 

 



 

 85 

5.4.5 Relation mellan kategorier och aspekter 
Inom CASBEE-UD finns ingen uttalad koppling mellan aspekter på samma sätt som inom 
BREEAM Communities. Detta gör att synergimöjligheter både inom interna kopplingar 
(mellan urbana ekosystemtjänster eller inom en aspekt) och intermediära kopplingar (mellan 
aspekter och kategorier inom certifieringen) inte betonas och riskerar att förbli outnyttjade.  

Eftersom CASBEE-UD direkt definierar och premierar åtgärder som har en direkt eller 
indirekt koppling till urbana ekosystemtjänster finns stora möjligheter att skapa synergier.  

5.5 Kommentarer till kartläggning och sammanställning 

I många fall sätts villkor som säkerställer fortsatta eller ökade ekologiska värden, som lägger en 
grund till många ekosystemtjänster och sekundärt ger positiva resultat på andra aspekter som 
behandlas inom de olika kategorierna. Dock specificeras inte dessa kopplingar i någon av 
metoderna vilket gör att dess möjligheter inte blir fullt utforskade. För BREEAM 
Communities bestod den huvudsakliga kartläggningen av att analysera bedömningskriterier 
medan det inom CASBEE-UD motsvarade insatser som genomförts. Det gör att CASBEE-UD 
blir mer styrande och att projekten kanske får mer lika karaktär än om motsvarande projekt 
skulle certifieras enligt BREEAM Communities. Fördelen med CASBEE-UD är att det 
underlättar för projektörerna när alternativa vägar inte behöver undersökas för att uppnå en 
viss poäng medan det finns större frihet att undersöka nya lösningar i BREEAM Communities, 
vilket återspeglas i att det sistnämnda systemet har en kategori avsett endast för detta 
(Innovation – Inn).  

Eftersom denna analys har utgått från certifieringssystemens manualer ges en bild av vilka 
ämnesområden som omfattas och huruvida dessa berör urbana ekosystemtjänster. Då 
manualerna är omfattande och ger en bred bild snarare än en djup blir det i många fall svårt 
att avgöra om ekosystemtjänster verkligen inkluderas. Den hittills presenterade bilden av 
urbana ekosystemtjänster i certifieringssystemen och Grönytefaktormetoden grundar sig strikt 
på om ett uttalat mål eller en given åtgärd funnits.  I det nästkommande kapitlet (Kap 6 
Resultat och analys) görs en undersökning i ett försök att undersöka möjligheter för utveckling 
av aspekterna. Undersökningar av fallstudier hade kunnat visa på samband mellan aspekter, 
och därmed synergier, och hur de uppstår vid implementation av systemet. Det bör tilläggas 
att fallstudier ändå är väldigt projektspecifika och att flera olika fall hade behövts undersökas 
för att ge en så korrekt bild av slutsituationen som möjligt. Om ett projekt är större är det 
också mer troligt att fler aspekter kan samverka eftersom skaleffekter kan göra det lättare att 
genomföra mer kostsamma och komplicerade åtgärder.  

För Grönytefaktormetoden har även annat material inkluderas då någon fullständig manual för 
tillvägagångssätt och bedömningskriterier inte fanns att tillgå.  
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5.6 Jämförelse mellan BREEAM Communities och CASBEE for Urban 
Development 

Både BREEAM Communities och CASBEE-UD är strukturerade enligt 6 kategorier och avser 
certifiering av nyproducerade stadsdelar. I Tabell 51 presenteras en översikt av 
certifieringssystemen för att visa på skillnader och likheter.  

Tabell 51: Jämförelse mellan BREEAM Communities och CASBEE-UD. 

 BREEAM Communities CASBEE-UD 
Kategorier  1. Governance (GO) 

2. Social and economic well being 
(SE) 

3. Resources and energy (RE) 
4. Land use and ecology (LE) 
5. Transport and movement (TM) 
6. Innovation (Inn) 

1. Natural Environment  
(microclimates and ecosystems) 
(QUD1) 

2. Service functions for the 
designated area (QUD2) 

3. Contribution to the local 
community (QUD2) 

4. Environmental impact on 
microclimates, facade and 
landscape (LRUD1) 

5. Social infrastructure (LRUD2) 
6. Management of the local 

environment (LRUD3) 
Antal aspekter 40 aspekter 31 aspekter 
Värdering/ 
riktvärden 

BREEAM rating %score Assessment BEE value 
Outstanding �85 Excellent  (S) �3, QUD�50 
Excellent �70 Very good (A) �1.5 
Very good �55 Good (B+) �1.0 
Good �45 Fairly Poor (B-) �0.5 
Pass �30 Poor (C) <0.5 
Unclassed <30   

Skala Bostadsområde – ingen övre gräns  Ett kvarter – tusentals kvarter 
Plats Endast nyproduktion Endast nyproduktion 
Påtalad relation 
mellan aspekter 

Ja Nej 

Projektfaser - ‘Appreciating the context’ 
- ‘Creating the urban structure’ and 
‘Making the connections’  
- ‘Detailing the place’ and 
‘Implementation and delivery’. 

- ’Pre-design phase’ 
- ’Design phase’ 
- ’Construction phase’ 

 

5.7 Problem med certifieringssystem - hinder att övervinna 
Ett problem med ett certifieringssystem utformat som en checklista leder till en strävan att 
uppnå poäng snarare än ett bra resultat, känt som greenwashing. Det vill säga att ett 
projekt kan framstå som mer miljövänligt än det egentligen är. Det är ett problem som uppstår 
när det strategiska tänkandet blir viktigare än nyttan. Resultatet blir en lägre trovärdighet för 
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certifieringssystemet samt att byggprojektet når en mycket lägre hållbarhetsnivå än vad som 
ursprungligen var möjligt. Detta kan motverkas genom att formulera metoden på ett sådant 
sätt att samverkan och koppling mellan olika aspekter är önskvärd. Systemtänkande möjliggör 
också flexibilitet vilket är oerhört viktigt för att främja innovationer och låta certifieringen 
utvecklas med tekniska och samhälleliga förändringar. Certifiering kan också fungera som ett 
sätt att motverka greenwashing då systemet sätter upp klara riktlinjer och mål för att erhålla 
märkningen. 

Det är också viktigt att beakta kostnadsfrågan i processen och själva certifieringen. Eftersom 
initial- och eventuellt också driftskostnaden för att genomföra en certifiering är hög kan det 
leda till att projekt inte genomförs alls eller slutförs på ett icke hållbart sätt. Detta kan dock 
motverkas genom att efterfrågan på hållbara stadsdelar är hög, vilket gör projektet till en mer 
lönsam investering. Dessutom kan många lösningar i ett certifierat område vara driftsmässigt 
kostnadseffektiva på längre tid, även om initialkostnaden är högre än normalnivån.  

Ett tredje problem är relaterat till själva certifieringsprocessen gällande oklarheter i 
ansvarsområden och när under projektets gång något skall genomföras. Detta kan också styras 
med klara riktlinjer och ökad transparens.  

Till sist är det viktigt att följa upp resultatet utav projektet för att säkerställa att de höga 
miljökraven faktiskt uppnås. Kontroller och information på flera nivåer är nödvändigt för att 
upprätthålla de ursprungliga resultaten. För att ekosystemtjänsterna skall fungera väl måste 
underhåll av ekosystemen säkerställas. Under uppföljningen är det lika viktigt att vara flexibel 
för förändringar gällande behov, klimat, tekniska framsteg och förutsättningar så att 
anpassning till nya referenser är möjligt.   
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6 Resultat och analys 
I det föregående kapitlet använde jag kategorisystemet från Millennium Ecosystem 
Assessments som bas för att identifiera vilka ekosystemtjänster som hanteras inom 
Grönytefaktormetoden, BREEAM Communities och CASBEE-UD. För att i detta kapitel 
kartlägga i vilken omfattning urbana ekosystemtjänster representeras inom dessa verktyg och 
certifieringssystem utgår jag från den indelning som föreslagits av Matlock och Morgan (Tabell 
6, s.35); kategorierna i deras urval är biodiversitet, habitat, klimatreglering, vattenskydd, 
vattenkretslopp, rekreation och etiska värden. Eftersom de nämnda kategoriseringsförslagen för 
ekosystemtjänster (MA, CICES, TEEB, Matlock och Morgan) inte berör alla aspekter som kan 
vara viktiga för hantering av urbana ekosystemtjänster kompletterar jag undersökningen med 
mitt förslag på indikatortabell jag formulerade i Avsnitt 4.2 (s.45); kategorierna i min tabell är 
anpassningsförmåga eller resiliens, buffertverkan, hälsa och välbefinnande, rekreation, 
sammankoppling av grönområden, spatial och tidsmässig spridning och till sist 
säsongsvariationer. Dessa kategorier har 1-3 underkategorier som definierar inriktningen på 
åtgärden och avgör huruvida Grönytefaktormetoden, BREEAM Communities och CASBEE-
UD inkluderar ekosystemtjänsten eller närliggande aspekter.  

6.1 Kartläggning av omfattning av urbana ekosystemtjänster  
För att förstå analysen av urbana ekosystemtjänster presenteras definitionen för typindelningen 
igen, se Tabell 52. Lägg märke till att Habitat syftar på platser för människan att existera och 
verka.  

Tabell 52: Definitionerna för Matlock och Morgans kategorisering av urbana ekosystemtjänster (se Tabell 6, s.35). 

Type Definition 
Biodiversity 
(Biodiversitet) 

Provide structural diversity, compositional diversity, and functional diversity, 
this is essential for sustaining ecosystem functioning.  

Refugia (Habitat) Provide residence, social spaces, and workplaces for people.  
Climate Regulation 
(Klimatreglering) 

Urban areas are a source of greenhouse gas emissions, which increase global 
warming; urban forests provide sequestration of carbon and reduction of ozone 
in traffic corridors.  

Water Protection 
(Vattenskydd) 

Urban systems can provide runoff treatment, infiltration, and storage if properly 
designed using low impact development.  

Water Cycling 
(Vattenkretslopp) 

Green infrastructure can enhance transfer of water from the soil through plants 
to the atmosphere, reduce rainfall runoff, and increase infiltration into 
groundwater.  

Recreational services 
(Rekreation) 

Urban systems provide places for people to play. Parks, trails, greenways, and 
common lawns are some of the many urban spaces people use for recreation. 

Ethical Values 
(Etiska värden) 

Urban places often provide spiritual, aesthetic, and other values people attach 
to structures and places.  

 

Utvärderingen av omfattningen av urbana ekosystemtjänster inom Grönytefaktormetoden, 
BREEAM Communities och CASBEE-UD baseras på Kap 5 Certifiering och verktyg för 
hållbara stadsdelar. Resultatet efter kartläggningen presenteras i Tabell 53. I de fall som typen 
av kategorin på ett eller annat sätt inkluderats tilldelas 1 poäng och markeras med ett Ja i 
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tabellen. Har den endast delvis inkluderats tilldelas 0.5 poäng vilket anges med ordet delvis. 
Om ekosystemtjänsten inte alls behandlas inom metoden skrivs Nej i tabellen och inga poäng 
tilldelas för den typen av kategori.  

Tabell 53: Översiktlig utvärdering av valda verktyg och system enligt kategorisystemet från Matlock och Morgan. 
För fullt inkluderad kategorityp fås 1 poäng, för delvis inkluderad fås 0.5 poäng. 

Kategori Typ Metod 
Grönytefaktor-
metoden 

BREEAM 
Communties 

CASBEE-UD 

Tillgodoseende 
tjänster 

Biodiversitet Delvis Ja Ja 
Habitat Nej Delvis Delvis 

Reglerande 
tjänster 

Klimatreglering Nej Nej Ja 
Vattenskydd Ja Ja Ja 

Understödjande 
tjänster 

Vattenkretslopp Ja Ja Ja 

Kulturtjänster Rekreation Nej Ja Delvis 
Etiska värden Nej  Delvis  Delvis  

Poängsumma: 2.5/7 5/7 5.5/7 
 

6.1.1 Grönytefaktormetoden 
Biodiversitet omfattas delvis eftersom endast strukturell mångfald styrs av delfaktorerna 
genom olika typer av grönstruktur (gröna väggar, gröna tak, träd etc.). Kompositionell 
mångfald (sammansättning) där olika typer av sammansättningar skall representeras inom 
området finns inte med i Grönytefaktormetoden. Funktionell diversitet, som är viktigt för 
resiliens, finns inte heller representerad. Det är svårt att avgöra om Grönytefaktormetoden ska 
få poäng för denna aspekt eftersom biodiversitet faktiskt gynnas av samtliga åtgärder som 
uppmanas genom metoden, dessutom har metoden använts för att säkerställa biologisk 
mångfald.  

Etiska värden finns indirekt representerade eftersom så många olika typer av grönstrukturer 
inkluderas och premieras i metoden. Dock tilldelas inga poäng eftersom en direkt koppling inte 
görs. Rekreationsvärden omfattas inte eftersom inga delfaktorer gynnar skapande av platser 
att vistas på.  

Sammantaget är 2.5 av 7 urbana ekosystemtjänster representerade inom Grönytefaktor-
metoden.  

6.1.2 BREEAM Communities  
Inom Ecology strategy (LE 01) och Enhancement of ecological value (LE 04) ställs villkor som 
relaterar till Biodiversitet inom stadsdelen. Det är dock svårt att avgöra huruvida dessa leder 
till strukturell, kompositionell, funktionell mångfald. Landscape (LE 05) premierar inhemska 
arter vilket kan gynna den biologiska mångfalden.  

Habitat för människor (boende, socialt) omfattas av många aspekter inom BREEAM 
Communities, dock ej av de kategorier med koppling till ekosystemtjänster som jag undersökt. 
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Huruvida arbetsmöjligheter hanteras inom certifieringssystemet är oklart, dess relevans för 
urbana ekosystemtjänster kan dock ifrågasättas och därmed också dess förekomst i Matlock 
och Morgans tabell.  

Klimatreglering, t.ex. koldioxidinfångning och minskning av ozon, omfattas inte av metoden.  

Vattenskydd omfattas av Water strategy (RE 03) eftersom plantering premieras. Även 
Rainwater harvesting (LE 06) relaterar till aspekten eftersom återanvändning premieras. 
Åtgärder från aspekten Water pollution (LE 03) säkerställer att avrinning från hårdgjorda ytor 
renas.  

Vattenkretslopp hanteras av aspekterna Flood risk management (SE 13) men också av 
samtliga aspekter som gynnar skapande av grönstruktur eftersom det ökar kapaciteten för 
vattnets kretslopp.  

Rekreation omfattas av aspekterna Public realm (SE 07) där mikroklimat och sittplatser 
värderas samt Green infrastructure (SE 11) för att tillgängliggöra dessa för alla.  

Etiska värden berörs i aspekten Landscape (LE 05) eftersom förstärkning av landskapets 
karaktär uppmanas.  

Sammantaget är 5 av 7 urbana ekosystemtjänster representerade inom BREEAM 
Communities.  

6.1.3 CASBEE for Urban Development 
Biodiversitet berörs precis som i tidigare utvärderingssystem, här genom aspekterna 
Consideration of building cladding materials (LR 1.1.3) och Conservation and creation of 
habitat (Q 1.4).  

Habitat för människor (boende, socialt, arbete) omfattas av många aspekter inom CASBEEs 
andra certifieringssystem. Kategorin habitats relevans för urbana ekosystemtjänster kan 
ifrågasättas. CASBEE for Urban Development innefattar inte boendemöjligheter, huruvida 
arbetsmöjligheter hanteras inom certifieringssystemet är oklart och är inte i fokus för denna 
rapport. Platser för sociala möten inkluderas i aspekten Formation of local centers and 
fostering of vitality and communication (Q 3.3.1), men omfattas inte heller av 
ekosystemtjänster och är därför inte vidare undersökt i denna rapport.   

Klimatreglering omfattas av aspekten Prevention of air pollution affecting outside the 
designated area (LR 1.3).  

Vattenskydd inkluderas i aspekten Consideration and conservation of water environment (Q 
1.3) samt Encouragement for the use of stored rainwater (LR 2.1.1). Reduction of rainwater 
discharge load (LR 2.2) gynnar också åtgärder som lagrar vatten temporärt.  

Vattenkretslopp omfattas av Reduction of mains water supply (load) (LR 2.1) och Reduction 
of rainwater discharge load (LR 2.2) där permeabilitet premieras.  
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Rekreation påverkas inte direkt av någon av de undersökta urbana ekosystemtjänsterna. 
Dock berör aspekten Consideration and conservation of microclimates in pedestrian space in 
summer (Q 1.1) ämnet. Med största sannolikhet inkluderar kategorin QUD3 Contribution to the 
local community (history, culture, scenery and revitalization) åtgärder för detta.  

Även för Etiska värden är det möjligt att QUD3 Contribution to the local community (history, 
culture, scenery and revitalization) inkluderar åtgärder för detta. 

Sammantaget är 5.5 av 7 urbana ekosystemtjänster representerade inom CASBEE for Urban 
Development.  

6.2 Utvidgning och förtydligande av urbana ekosystemtjänster 

Utifrån utvidgningen och förtydligandet av urbana ekosystemtjänster som jag sammanställde i 
en tabell med indikatorer i Avsnitt 4.2 (s.45) gör jag nu en kartläggning av dess förekomst i 
verktyget Grönytefaktor och certifieringssystemen. Detta är lämpligt för att inkludera 
otillräckligt behandlade ekosystemtjänster eller närliggande faktorer som är viktiga på 
stadsdelsnivå. Eftersom synergier undersöks separat i Avsnitt 6.3 (s.95) har jag reducerat 
kategorin Synergieffekter och med-nyttor till Spatial och tidsmässig spridning i tabellen.  

Poängsystemet i nedanstående Tabell 54 är likadant som för den tidigare kartläggningen av 
omfattningen av urbana ekosystemtjänster (Tabell 53). Alltså tilldelas 1, 0.5 eller 0 poäng för 
inkluderad, delvis inkluderad eller utelämnad underkategori vilket anges med orden Ja, Delvis 
eller Nej.  
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Tabell 54: Ytterligare ekosystemtjänster eller närliggande faktorer som är lämpliga att undersöka på stadsdelsnivå. För fullt inkluderad kategori fås 1 poäng, för delvis 
inkluderad kategori fås 0.5 poäng. 

Kategori Underkategori Metod 
Grönytefaktor-
metoden 

BREEAM Communties CASBEE-UD 

Anpassnings-
förmåga eller 
resiliens 

Klimatanpassning  Ja, möjligtvis Ja: Adapting to climate change (SE 10) 
Enhancement of ecological value (LE 04) 
Flood risk management (SE 13) 

Ja: Reduction of thermal impact on the 
environment outside the designated area in 
summer (LR 1.1), Reduction of rainwater 
discharge load (LR 2.2) 

Minskad klimatpåverkan 
genom synergieffekter 

Nej Nej Nej 

Ökad mänsklig aktivitet Nej Nej Nej 
Buffert-
verkan 

Buffert för projektets 
miljöpåverkan  

Nej Delvis: Enhancement of ecological value (LE 
04) 

Delvis: Conservation and creation of habitat (Q 
1.4) 

Jämförelse med hur 
platsen var innan 

Nej Delvis: Flood risk management (SE 13), 
Ecology strategy (LE 01), Land use (LE 02), 
Enhancement of ecological value (LE 04) 

Delvis: Consideration and conservation of 
terrain (Q 1.2), Conservation and creation of 
habitat (Q 1.4) 

Hälsa och 
väl-
befinnande 

Fysisk och psykisk hälsa  Nej Ja: Enhancement of ecological value (LE 04) Nej 
Ökad sammanhållning 
och integration 

Nej Nej Nej 

Rekreation Tillgänglighet Nej Ja: Green infrastructure (SE 11) Delvis: Mitigation of heat island effect with 
green space and open water etc. (Q 1.1.3) 

Varierade 
användningsområden 

Nej Ja: Public realm (SE 07) Nej 

Underhållsfria 
ekosystemtjänster 

Nej Nej Nej 
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Samman-
koppling av 
grönområden 

Biodiversitet Ja, möjligtvis Ja: Ecology strategy (LE 01), Enhancement 
of ecological value (LE 04) 

Ja: Conservation and creation of habitat (Q 
1.4) 

Gynnas känsliga och 
inhemska arter 

Ja, möjligtvis Ja: Land use (LE 02), Landscape (LE 05) Delvis: Conservation and creation of habitat 
(Q 1.4) 

Spatial och 
tidsmässig 
spridning 

Positiva effekter som når 
utanför stadsdelen 

Nej Nej Delvis: Consideration and conservation of 
microclimates in pedestrian space in summer 
(Q 1.1), Reduction of thermal impact on the 
environment outside the designated area in 
summer (LR 1.1), Prevention of air pollution 
affecting outside the designated area (LR 1.3) 

Säsongs-
variationer 

Rekreation Nej Delvis: Microclimate (SE 08) Nej 
Klimatanpassning Nej Nej Nej 

Poängsumma:  3/15 7.5/15 4.5/15 
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6.2.1 Grönytefaktormetoden 
Resultatet i Tabell 54 visar att underkategorierna Biodiversitet och Gynnas känsliga och 
inhemska arter inom kategorin Sammankoppling av grönområden har möjlighet att beröras i 
Grönytefaktormetoden även om de inte specificeras enligt metodens struktur. Även 
Klimatanpassning under kategorin Anpassningsförmåga eller resiliens behandlas inte explicit 
inom metoden men kan användas som ett verktyg för att uppnå detta. Det är inte säkert att 
det är lämpligt att inkludera samtliga av dessa kategorier inom mindre utvärderingssystem på 
stadsdelsnivå eftersom ett holistiskt angreppssätt krävs för att uppnå villkor kopplade till 
kategorierna i tabellen. Det är inte speciellt lämpligt att Grönytefaktormetoden själv hanterar 
dessa kategorier, dock kan resultatet i tabellen vägleda hur Grönytefaktormetoden kan 
samverka med andra åtgärder eller metoder för att uppnå de effekter som inte behandlas.  

Det är möjligt att inkludera de kategorier som fått ett ja i tabellen i analysen, men inom 
ramen för Grönytefaktormetoden där endast areal mängd behandlas inkluderas inte dessa 
faktorer explicit. Anledningen till att metoden ändå har fått 3 poäng är att den har används 
som ett medel för att uppnå mål för klimatanpassning, biodiversitet och inhemska arter. Jag 
uppskattar att minst hälften av underkategorierna i Tabell 54 är möjliga att uppnå genom att 
använda sig av Grönytefaktormetoden parallellt med andra verktyg eller metoder.  

Om det inom ett projekt sätts specifika mål, t.ex. gällande säsongsvariationer av 
rekreationsvärden, är det fullt möjligt att Grönytefaktormetoden är ett bra verktyg att 
använda i processen och utvärderingen av projektet. Specificeras de ekosystemtjänster som kan 
vara människan till nytta under året, och hur de varierar, kan riktvärden för respektive årstid 
sättas upp. Ett exempel på varierande rekreationsmöjligheter är att en sjö under vintertid 
utgör möjlighet till rekreation i form av skridskoåkning och under sommartid finns 
badmöjligheter. Det är viktigt att poängtera att Grönytefaktormetoden ensam inte behandlar 
sådana värden eftersom ekosystemtjänster inte alls inkluderas, men genom applicering på 
specifika mål finns möjligheter till att aktivt styra hur urbana ekosystemtjänster hanteras.  

6.2.2 BREEAM Communities 
Tillgänglighet av rekreationsområden som inkluderas i BREEAM Communities genom 
aspekten Green infrastructure (SE 11) specificerar både villkor gällande olika storlek och 
avstånd till grönområden. Det angivna avståndet på 300m (till en yta på 2 hektar) är kortare 
än den rekommendation om tillgänglighet till grönområden som ges av Andersson (15 min 
promenad, över 1 km). Större grönområden skall enligt BREEAM Communities nås inom 2km 
(till en yta på 20 hektar) vilket också är bra men avståndskravet kan ifrågasättas.  

Inom kategorin Gynnas känsliga och inhemska arter presenterar BREEAM Communities en 
intressant metod i och med invasiva arter innefattas av begreppet ”land contamination” inom 
aspekten Land use (LE 02). Totalt fås 7.5 av 15 poäng för de ytterligare ekosystemtjänster som 
inkluderats.  

6.2.3 CASBEE for Urban Development 
Det är intressant att CASBEE-UD i flera fall inkluderar lösningar som ger specifika positiva 
effekter utanför stadsdelens gränser. Aspekten Convenience of daily life (Q 2.5) borde 



 

 95 

inkludera avstånd till grönområden som del av de faciliteter som erbjuds inom stadsdelen, i 
den nuvarande systemversionen uteblir tillgänglighetaspeken gällande grönområden.  

Totalt fås 4.5 av 15 poäng för de ytterligare ekosystemtjänster som inkluderats.  

6.3 Synergier 
Med utgångspunkt från Tabell 9 (s.49) där jag formulerade tre nivåer av synergimöjligheter för 
certifieringssystem för stadsdelar och urbana ekosystemtjänster diskuteras i detta avsnitt 
huruvida detta behandlas inom de undersökta verktygen och certifieringssystemen. Nivåerna 
motsvarar kopplingar mellan och/eller inom ekosystemtjänster och aspekter inom 
certifieringssystem i interna, intermediära och externa synergier.  

Av de undersökta metoderna är det endast BREEAM Communities som påtalar att det finns 
möjligheter till synergier. Men eftersom de fokuserar på intermediära kopplingar mellan 
aspekter förblir många interna och intermediära kopplingar mellan ekosystemtjänster 
outforskade inom ramverket för det systemet. Inom en aspekt berörs dock interna och 
intermediära kopplingar, nämligen Adapting to climate change (SE 10) där synergieffekter 
mellan ekosystemtjänster får många parallella positiva effekter. En extern koppling görs där 
uppfyllandet av aspekter inom BREEAM Communities kan resultera i att aspekter inom t.ex. 
BREEAM för byggnader uppnås lättare.  

Inom CASBEE for Urban Development borde det t.ex. inom aspekten Disaster and crime 
prevention performance (Q 2.4) undersökas huruvida synergieffekter från attraktiva 
grönområden leder till ökad aktivitet och skötsel som resulterar i mindre mängd brott, vilket 
skulle utgöra ett exempel på en intermediär synergi.  

Med tanke på Grönytefaktormetodens avgränsade angreppsområde är det inte direkt lämpligt 
att diskutera interna och intermediära kopplingar. Det finns dock stora möjligheter till externa 
kopplingar när Grönytefaktormetoden kombineras med andra mål, policyer eller verktyg.  

6.3.1 Externa synergier och miljömål 
De inom stadsdelar genomförda åtgärderna för urbana ekosystemtjänster kan ge med-nyttor på 
större skalor. Externa kopplingar kan göras till Sveriges miljömål (Avsnitt 3.10, s.44) där 
åtgärder genomförda inom en stadsdel får återverkan högre upp. Den andra meningen i målet 
”God bebyggd miljö” lyder !Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas." och 
omfattas av de undersökta certifieringssystemen (t.ex. Enhancement of ecological value (LE 04) 
inom BREEAM Communities och Conservation and creation of habitat (Q 1.4) i CASBEE-
UD) men inte direkt av Grönytefaktormetoden. Den första meningen i målet handlar om den 
urbana platsen och omgivande natur som ![…] ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö". Även om målet är väldigt brett går det att dra 
kopplingar för åtgärder på liten skala (inom stadsdelen) till stor skala (kommunalt, regionalt, 
nationellt). Förtydligandet som handlar om urbana grönstrukturer (Avsnitt 3.10, s.44) lyder: 
!det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet 
och tillgänglighet." för vilket certifieringssystem för stadsdelar har en direkt extern synergi. 
Även Grönytefaktormetoden har stor möjlighet att resultera i med-nyttor till ’En god bebyggd 
miljö’ speciellt med tanke på det sista förtydligandet. Eftersom grönstrukturprogram har 
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varierad användning i Sveriges kommuner finns möjligheten att använda 
Grönytefaktormetoden för att kompensera för eventuell exploatering av grönområden. 
Certifieringssystem för stadsdelar har också möjlighet att mildra negativ påverkan på 
ekosystem och dess tjänster, men måste bemötas med viss skepsis eftersom inkludering av 
aspekter inom metoden inte nödvändigtvis resulterar i genomförda åtgärder.   

6.3.2 Konflikter  
Åtgärder som leder till att andra mål på något sätt motverkas har inte berörts i något av de 
undersökta verktygen och certifieringssystemen.  

6.4 Sammanställning av resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från föregående undersökning och en diskussion om 
resultatet görs. Resultatet från de kvantitativa kartläggningarna av ekosystemtjänster inom 
respektive certifieringssystem som genomfördes i Avsnitt 6.1 och 6.2 presenteras i Tabell 55.  

Tabell 55: De olika resultaten från den kvantitativa kartläggningen i Avsnitt 6.1 och 6.2. 

Utvärderingsmetod Metod 
Grönytefaktormetoden BREEAM 

Communities 
CASBEE for Urban 
Development 

Matlock och Morgan 2.5/7 5/7 5.5/7 
Ytterligare ekosystem-
tjänster enl. Tabell 8 

3/15 7.5/15 4.5/15 

 

Det är inte möjligt att summera resultaten från de två utvärderingsmetoderna eftersom vissa 
kategorier återkommer i respektive metod, dessutom är skalan inte konsekvent. Kategorierna 
inom mitt förslag på utvidgning och förtydligande av urbana ekosystemtjänster är: 
anpassningsförmåga, buffertverkan, hälsa och välbefinnande, rekreation, sammankoppling av 
grönområden, spatial och tidsmässig spridning och säsongsvariationer. Dessa aspekter berör 
således flera faktorer som ofta har uteslutits inom föreslagna kategoriseringar inom diskursen. 
Kategorierna inom Matlock och Morgans urval av urbana ekosystemtjänster är biodiversitet, 
habitat, klimatreglering, vattenskydd, vattenkretslopp, rekreation och etiska värden.  

Eftersom det inte är kompatibelt att summera de två resultaten från respektive 
utvärderingsmetod har jag valt att presentera representationen enligt Figur 8. Den visar att de 
två certifieringssystemen når upp till en hög nivå enligt Matlock och Morgans urval av urbana 
ekosystemtjänster. De två certifieringssystemen ligger ganska nära varandra i figuren men det 
är tydligt att de missar många av de kategorier som föreslås i mitt eget ramverk. 
Grönytefaktormetoden skiljer sig mycket från de två certifieringssystemen och får en låg 
representation av urbana ekosystemtjänster enligt både mitt och Matlock och Morgans urval. 
Den metod som presterar bäst är enligt analysen BREEAM Communities då den berör 7.5 av 
15 underkategorier i mitt ramverk. Eftersom BREEAM Communities nyss reviderades (år 
2012) är det möjligt att de tagit i beaktande ny forskning om urbana ekosystemtjänster vid 
utformningen av certifieringssystemets struktur. En annan anledning till att BREEAM 
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Communities får ett högre poäng än CASBEE-UD kan vara att det förstnämnda systemet 
inkluderar många flera villkor som baseras på uppnådd effekt snarare än genomförd åtgärd. 
Detta innebär att flera olika typer av åtgärder kan leda till samma slutresultat inom BREEAM 
Communities och antalet utnyttjade ekosystemtjänster kan i slutändan ändå bli samma som 
specificeras i CASBEE-UD. Men eftersom BREEAM Communities inte har lika förutbestämda 
åtgärdsförslag finns det möjlighet att inkludera fler ekosystemtjänster inom det systemet än 
inom CASBEE-UD.   

 
Figur 8: Representation av urbana ekosystemtjänster inom respektive utvärderingsmetod.  

6.5 Förslag på kategorisering för ekosystemtjänster på stadsdelsnivå 

Inspirerad av Matlock och Morgans anpassning av Millennium Ecosystem Assessment till en 
urban nivå har jag formulerat ett förslag till kategorisering för ekosystemtjänster på 
stadsdelsnivå, se Tabell 56 (s.101). Dessa tjänster skulle då kunna inkorporeras i byggprojekt 
för stadsdelar och även kunna vara vägledande för utveckling av certifieringssystem för 
stadsdelar. Mitt förslag på kategorisering av ekosystemtjänster på stadsdelsnivå utgår från 
Millennium Ecosystem Assessment men har även tagit inspiration av Bolund och Hunhammar, 
Costanza, et al., Matlock och Morgan, min tabell för utvidgning och förtydligande av urbana 
ekosystemtjänster (Tabell 8, s.47) samt den kritik som presenterats mot olika 
kategoriseringsvarianter i Avsnitt 3.6 och de olika utvecklingsbehov som presenterats i Avsnitt 
3.9.  

Utvecklingsbehoven som beskrevs i Avsnitt 3.9 berörde bland annat behovet av att definiera 
skala och plats för ingripande samt att spatial utbredning av ekosystemtjänster behöver 
beskrivas. Dessa problem berör jag genom att strukturera min kategorisering i tre olika skalor 
vilket kan erbjuda en lösning genom att specificera var olika åtgärder kan sättas in. Skalorna 
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kan ibland överlappa men exemplen på ekosystemtjänst-försörjare ger rekommendationer om 
vilka olika grönstrukturer/grönområden som kan resultera i de önskvärda effekterna.  

Typerna av ekosystemtjänst-försörjare, dvs. typ av grönstruktur/grönområde, som jag 
definierar i min tabell har inspirerats av de typer som Bolund och Hunhammar angav som 
viktigast i urbana miljöer: gatuträd, gräsmattor/parker, urbana skogar, odlingsmark, 
våtmarker, sjö/hav och vattendrag. Jag har valt att inte inkludera typen sjö/hav eftersom de 
inte behandlas i byggprojekt på stadsdelsnivå.  

Min tabell är strukturerad enligt Millennium Ecosystem Assessments fyra kategorier: 
Tillgodoseende tjänster, Reglerande tjänster, Understödjande tjänster och Kulturtjänster. 
Kategorierna som jag preciserar under dessa är inspirerade av Millennium Ecosystem 
Assessments exempel på ekosystemtjänster men är utvalda för att passa på stadsdelsnivå, både 
gällande skala på projektet och omfattningen av ekosystemtjänsten. Av de 7 kategorier Matlock 
och Morgan valt ut som lämpliga för urbana miljöer har jag inkluderat 6 stycken i min tabell 
även om några av dessa har något annorlunda namn och avser något annorlunda effekter. Av 
Matlock och Morgans urval har jag inkluderat biodiversitet, habitat, vattenskydd, 
vattenkretslopp, rekreation och etiska värden men utelämnat klimatreglering. Även Bolund och 
Hunhammars identifiering av urbana ekosystemtjänster har legat till grund för min tabell och 
finns representerade i tabellen: luftfiltrering, mikroklimatreglering, bullerminskning, hantering 
av regnvatten, behandling av avloppsvatten, rekreations- och kulturella värden, matproduktion 
och erosionskontroll. Costanza, et al., presenterade 17 grupper av urbana ekosystemtjänster51 
där jag endast uteslutit 4 grupper (soil formation, biological control, raw materials och genetic 
resources) och på något sätt berört de övriga.  

För att förtydliga de olika kategorierna jag har valt att inkludera följer nu fyra avsnitt som 
behandlar tillgodoseende, reglerande, understödjande och kulturtjänster var för sig.  

6.5.1 Tillgodoseende tjänster 
På stadsdelsnivå anser jag att kategorierna Matproduktion och Vattenförsörjning är rimliga 
ekosystemtjänster att inkludera. Även om Millennium Ecosystem Assessment har många fler 
exempel52 är det endast de som jag valt ut som har betydelse vid byggprojekt och är lämpliga 
att inkludera vid hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Matproduktion ska inte ses som en 
åtgärd för att fullständigt tillgodose staden med råvaror och har även många andra fördelar, 
som t.ex. ökad medvetenhet om odling och miljö, rekreation, trivsel och sekundära effekter som 
utgör understödjande tjänster. Genom uppsamling och rening av dagvatten kan det ökade 
vattenbehovet efter att ett byggprojekt genomförts mildras, även om detta inte är ett problem 

                                         
51 Gas regulation, climate regulation, disturbance regulation, water regulation, water supply, erosion 
control and sediment retention, soil formation, nutrient cycling, waste treatment, pollination, 
biological control, refugia, food production, raw materials, genetic resources, recreation, och cultural. 
(se Avsnitt 3.7.2, s.33) 
52  Food, fresh water, fuel, fibres, ornamental resources, genetic resources, bio-chemicals, natural 
medicines. Se Tabell 2, s.25. 
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i Sverige finns områden där vattenbristen är mer akut53 och grundvattennivåerna sänks. Detta 
kan också ses som en kompensationsåtgärd för den ökade andelen hårdgjorda ytor som 
byggprojekt kan leda till.  

6.5.2 Reglerande tjänster 
Av Matlock och Morgans urval avstår jag från att inkludera Climate Regulation 
(klimatreglering) eftersom koldioxidfångning för att minska påverkan från växthusgaser inte 
utgör en lämplig åtgärd på stadsdelsnivå. Istället väljer jag att definiera en tjänst kallad 
Mikroklimatreglering där jag avser förbättrad lufttemperatur och luftfuktighet som kan dämpa 
effekten av värmeböljor. I Climate Regulation berörs också en liknande tjänst som syftar på att 
minska effekten av marknära ozon i trafikkorridorer, jag har därför valt att inkludera en 
kategori som heter Luftfiltrering/absorbering men tycker inte att en avgränsning till just 
marknära ozon behöver göras. Min kategori syftar till att minska luftföroreningar vilket kan 
avhjälpas med grönstruktur som fångar upp partiklar som är skadliga för människan.  

Jag har valt tre kategorier som behandlar ekosystemtjänster kopplade till vatten och de har 
möjlighet att inkorporeras på olika skala. Inom Vattenskydd/flödesreglering avses 
kompensationsåtgärder för att öka andelenen permeabla ytor efter att andelen hårdgjorda ytor 
minskat i ett byggprojekt. Denna kategori relaterar därför till Grönytefaktormetoden och kan 
användas för att minska avrinning, öka infiltration och erbjuda lagring på samtliga skalor 
presenterade i min Tabell 56. Genom fördröjning av dagvatten kan föroreningar och partiklar 
sedimenteras i t.ex. dammar och behandlas inom den mer specifika kategorin Rening av 
dagvatten. Kategorin Behandling av avloppsvatten motsvarar mer omfattande åtgärder och 
avser därför endast den största skalan, Kärnor. Exempel på ekosystemtjänster som likar dessa 
definierades både av Costanza, et al. samt Matlock och Morgan.  

Kategorin Bullerminskning inkluderas i de urbana ekosystemtjänsterna definierade av Bolund 
och Hunhammars men inte i urvalen gjorda av Costanza, et al., respektive Matlock och 
Morgan. Grönområden har möjlighet att dämpa buller från vägar och aktiviteter vilket 
förbättrar stadens livsmiljöer och ökar dess attraktivitet. Dessutom kan större grönområden 
erbjuda tysta miljöer vilket relaterar till kulturtjänsten Fysisk och psykisk hälsa.  

Översvämningsåtgärder och stormskydd är något som inte inkluderas inom Bolund och 
Hunhammars respektive Matlock och Morgans urval av urbana ekosystemtjänster men berörs 
av Costanza, et al., i kategorin Disturbance regulation och av Ernstson (se Avsnitt 3.7.2). 
Åtgärder som tack vare ekosystemtjänster ska dämpa översvämningsrisker och hantera 
klimatförändringarna har även berörts i certifieringssystemen BREEAM Communities54 och 
CASBEE for Urban Development 55 . Kategorin jag föreslår, Översvämningsåtgärder och 
stormskydd, kan erbjuda en koppling till åtgärder som kan mildra effekterna av extremväder 

                                         
53 Ökad vattenkonsumtion kan leda till sänkta grundvattennivåer med saltvatteninträngning och 
skador på fastigheter som följd.  
54 Genom aspekterna Adapting to climate change (SE 10) och Flood risk management (SE 13). 
55  Genom aspekterna Mitigation of wind hazard and sunlight obstruction affecting outside the 
designated area (LR 1.5) och Reduction of rainwater discharge load (LR 2.2) 
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och därmed utgöra klimatanpassning tack vare ekosystemtjänster. Detta relaterar också till 
den understödjande tjänsten Erosionskontroll som presenteras i nästa avsnitt.  

6.5.3 Understödjande tjänster  
De understödjande tjänsterna skapar förutsättningar för att andra ekosystemtjänster ska 
fungera. Dessa tjänster utgör alltså basen för de social-ekologiska systemens funktion i stort 
men har inte lika stor betydelse för ekosystemtjänster på stadsdelsnivå. När åtgärder som 
utnyttjar ekosystemtjänster i urbana miljöer genomförs är de ofta de mer direkta effekterna 
som är önskvärda och de understödjande tjänsterna är inte själva målet med åtgärdens 
genomförande. Jag har ändå valt att inkludera en del av dessa här eftersom de utgör 
funktioner som behövs för att de tillgodoseende, reglerade och kulturella tjänsterna ska 
genereras.  

De två kategorierna Habitat och Biodiversitet är inkluderade för att säkerställa resiliens för djur 
och växter i den urbana miljön. Även Matlock och Morgan har med dessa kategorier i sitt 
urval av urbana ekosystemtjänster men varken Costanza, et al. eller Bolund och Hunhammar 
har inkluderat dem. Jag tycker det är viktigt att påtala varför det är viktigt att inkludera 
habitat och biodiversitet som specifika kategorier inom understödjande tjänster. Detta 
eftersom städers utbredning minskar storleken av och belastar de kvarvarande naturområden 
som återfinns i och i anslutning till städer. Kategorierna Habitat och Biodiversitet skapar också 
förutsättningar för andra ekosystemtjänsters resiliens genom att skapa möjligheter till 
förflyttning och sammankoppling, varierande grönstruktur/grönområden och buffertzoner inom 
Platser, Korridorer och Kärnor (se Tabell 56). Sammantaget ryms både funktionell och 
responsiv diversitet vilket ökar resiliens i alla de system av ekosystemtjänster som beror av 
grönområdena.  

Kategorierna Vattenkretslopp, Näringskretslopp, Erosionskontroll och Pollinering är 
grundläggande för de andra ekosystemtjänsternas funktion. Om dessa ekosystemtjänster 
fungerar bra märker vi inte av dess funktion, men rubbas det social-ekologiska systemet lite 
kan det få återverkningar på en rad andra ekosystemtjänster. Därför är det viktigt att vara 
medveten om den samverkan som sker mellan direkta och indirekta ekosystemtjänster även på 
stadsdelsnivå.  

6.5.4 Kulturtjänster 
Kategorin Rekreation syftar i enlighet med Matlock och Morgan på platserna som 
grönområden erbjuder för människan att utnyttja. Denna kategori är alltså direkt korrelerad 
med de aktiviteter som uppstår i anslutning till de urbana ekosystemen, t.ex. sportutövande 
och promenader men även aktiviteter som att vila, fika eller läsa i en park avses. I de fall som 
människans aktivitet i angränsning till grönområden ökar, både gällande tillströmning och 
förlängd vistelse, kan det bero på de ekosystemtjänster som gör området mer attraktivt.  

Eftersom kategorin Ethical Values (etiska värden) i Matlock och Morgans urval har ett något 
missvisande namn har jag valt att inkludera en kategori kallad Estetiska och kulturella värden. 
Jag avser dock liknande saker som definieras av Matlock och Morgan, dvs. spirituella och 
estetiska värden. Då kopplingen mellan människans välmående och urbana grönområden fått 
otillräcklig uppmärksamhet i kategorisering av ekosystemtjänster har jag lagt till kategorin 
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Fysisk och psykisk hälsa i tabellen. Aspekterna som avses är att barns utveckling påverkas 
positivt, stress- och blodtrycksnivåer sänks samt att välbefinnande, produktivitet, 
miljömedvetenhet och säkerhet ökas.  

6.5.5 Tabellens uppbyggnad 
Mitt kategoriseringsförslag för urbana ekosystemtjänster inom skalan för stadsdelar presenteras 
i Tabell 56. Tabellen är baserad på en uppdelning i platser, korridorer och kärnor vilket 
motsvarar olika storlek på urbana grönområden inom en stadsdel. Den övre raden i tabellen 
visar vilka avgränsade områden som behandlas och inom varje kolumn beskrivs kopplingen till 
ekosystemtjänster, dvs. typ av ekosystemtjänst-försörjare. Genom att göra en uttalad 
avgränsning till olika urbana grönområden är det möjligt att koppla ihop till olika 
ansvarsområden inom byggprojekt. Olika aktörer har ansvar på olika skalor och för olika 
grönområden; genom att medvetenhet och tydlighet om vilka urbana ekosystemtjänster som är 
verksamma på olika skalor underlättas hanteringen av dessa aspekter i processen. Genom att 
strukturera skala och typ av effekt ges förslag på åtgärder till problem som definierats i 
DPSIR-analysen (Avsnitt 3.2). I tabellen symboliserar ett streck (-) att den aktuella skalans 
bidrag till ekosystemtjänsten är liten och specificeras därför inte med exempel.   

Tabell 56: Förslag på kategorisering av ekosystemtjänster inom stadsdelar och dess koppling till olika strukturer.  

Ekosystem-
tjänst 

Skala 
Platser Korridorer Kärnor 

Balkong,  
trädgård, innegård, 

gröna väggar 

Gröna stråk, gator, 
gröna tak, 
kvarter 

Parker, urbana 
skogar, gröna kilar 

Tillgodoseende tjänster 
Matproduktion Odlingsmark Gröna tak 

Kvarters-odling, kooperativ 
Insamling, koloni-

trädgårdar,  
större odlingar 

Vattenförsörjning - Uppsamling av regnvatten Vattentillgång 
Reglerande tjänster 
Mikroklimat-
reglering 

Mindre växtlighet Gröna väggar, gröna tak, 
träd, pergolor 

Större grönområden 

Luftfiltrering/ 
absorbering 

Mindre växtlighet Gröna väggar, gröna tak, 
träd, pergolor 

Större grönområden 

Vattenskydd/ 
flödesreglering 

Gräsmattor, 
odlingsmark 

Diken, växtbäddar, öppna 
biodiken, gräsmattor 

Sjöar, våtmarken, floder, 
växtlighet 

Rening av 
dagvatten 

- Diken, växtbäddar, öppna 
biodiken 

Våtmarker, större 
grönområden 

Behandling av 
avloppsvatten 

- - Våtmarker, odling av pil 

Bullerminskning - Bullerdämpande 
grönstruktur 

Tysta miljöer, 
buffertzoner 

Översvämnings-
åtgärder och 
stormskydd 

- Permeabla ytor, växtlighet, 
gröna tak, skärmar av träd 

Buffertzoner av skogar, 
parker 

 



 

 102 

Understödjande tjänster 
Vattenkretslopp - Växtlighet och gatuträd, 

mindre vattendrag, kanaler 
Skogar och växtlighet, 

större vattendrag 
Näringskretslopp I liten skala, 

kompostering, 
odlingsmark 

I större skala, kompostering, 
odlingsmark 

Seminaturliga kretslopp 

Erosionskontroll - Växtlighet på slänter och 
utsatta områden 

Växtlighet vid kustremsor 
och stränder, branter 

Pollinering Egna växter, 
odlingsmark 

Biodling, sammanhängande 
grönområden 

Varierande grönområden 

Habitat Habitat, förflyttning Sammankoppling m.h.a. 
korridorer 

Kärnor, hubbar, 
kopplingar, buffertzoner 

Biodiversitet Habitat Habitat, varierad 
grönstruktur 

Habitat, varierade 
grönområden  

Kulturtjänster 
Rekreation Visuellt, privat nytta, 

aktiviteter på privata 
områden, odling och 

avkoppling  

Visuellt, offentlig nytta, 
nyttjande av gator, gröna 

tak och torg 

Friluftsliv, aktiviteter i 
parker och urbana skogar, 

offentlig nytta 

Estetiska och 
kulturella värden 

Enskilda värden Kulturvärden, naturvärden Kulturarv, naturarv 

Fysisk och psykisk 
hälsa 

Grönstruktur Grönstruktur, mindre 
grönområden 

Större grönområden, 
naturområden 

 

Kategoriseringsförslaget enligt tabellen ovan kan ses som rekommendationer för behandling av 
urbana ekosystemtjänster och skulle vinna på att en vidare och djupare utveckling. Det är 
möjligt att ytterligare ekosystemtjänster kan läggas till och de olika typerna av 
ekosystemtjänst-försörjare inom platser, korridorer och kärnor kan förtydligas med fler 
exempel.  

Det som särskiljer denna tabell från tidigare kategoriseringsförslag för ekosystemtjänster är att 
den är inriktad på stadsdelsnivå och särskilt lyfter fram de olika skalor ekosystemtjänster kan 
genereras på. Jag ger exempel på vilka typer av grönområden i staden som kan generera 
ekosystemtjänster men fokuserar på de positiva effekterna snarare än på ekosystemens typ eller 
sammansättning. Detta förslag går därför längre än Grönytefaktormetoden som endast 
bedömer hur stor yta av grönstruktur som planeras i stadsdelen. Tabellstrukturen som föreslås 
kan utgöra ett hjälpmedel för att hantera olika typer av grönområden inom utvärderings- och 
certifieringssystem. En sådan här typ av kategorisering kan utgöra en grund för att klassificera 
stadsdelars bidrag till skapandet av urbana ekosystemtjänster.  
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7 Diskussion och slutsats 
För att fullständigt återkoppla till projektets utgångspunkt som definierades i Avsnitt 1.4 Syfte 
och forskningsfrågor diskuteras samtliga fyra forskningsfrågor var för sig.  

(1) Vilken kategorisering av ekosystemtjänster är lämplig för urbana miljöer och fungerar den 
på avgränsade områden som stadsdelar?  

Millennium Ecosystem Assessment är fortfarande den kategorisering som har störst spridning 
när ekosystemtjänster diskuteras. Den ligger också till grund för många andra system (TEEB, 
CICES etc.) och lokala anpassningar (ekosystem viktiga för Sverige). Den kategorisering för 
urbana miljöer som föreslagits av Matlock och Morgan är inte tillräckligt omfattande för att 
inkludera samtliga effekter som kan vara människan till nytta på stadsdelsnivå. Även 
Millennium Ecosystem Assessment har brister gällande vissa faktorer, som t.ex. otillräcklig 
uppmärksamhet på de effekter som kan förbättra människans fysiska och psykiska hälsa.  

Eftersom Millennium Ecosystem Assessment är tillämpat i så många olika kategorisystem är 
det lämpligt att utgå från deras uppdelning i de fyra huvudkategorierna av tillgodoseende, 
reglerande, understödjande och kulturella tjänster. Därför tog jag fram ett eget urval baserad 
på samma kategorier som i Millennium Ecosystem Assessment men valde att inkludera 
ytterligare ekosystemtjänster (Avsnitt 6.5). Jag föreslår en vidare utveckling av mitt urval och 
kanske införandet av fler kategorier för att påvisa synergieffekter samt spatial och tidsmässig 
spridning. Eftersom det är möjligt att välja och definierade de för skalan aktuella 
ekosystemtjänsterna tycker jag det är möjligt att applicera denna kategorisering på 
stadselsnivå. Då jag även har inkluderat en uppdelning i geografisk skala genom införandet av 
grupperna Platser, Korridorer och Kärnor tydliggörs kopplingen mellan olika grönstrukturer 
och typ av ekosystemtjänst. Detta visar på metodens lämplighet att hanteras inom skalan för 
stadsdelar. Det visar alltså de stora möjligheter ekosystemtjänster har att bidra till positiva 
effekter inom det avgränsande området som en stadsdel kan utgöra men även på detaljnivå 
genom införande av grönstruktur på gator, offentliga platser eller privata trädgårdar och 
innergårdar.  

(2) Vilka ekosystemtjänster är möjliga att inkludera vid planering på stadsdelsnivå?  

För att svara på denna fråga hänvisar jag till mitt urvalsförslag av urbana ekosystemtjänster i 
Avsnitt 6.5: Matproduktion, vattenförsörjning, mikroklimatreglering, luftfiltrering/absorbering, 
vattenskydd/flödesreglering, rening av dagvatten, behandling av avloppsvatten, 
bullerminskning, översvämningsåtgärder och stormskydd, vattenkretslopp, näringskretslopp, 
erosionskontroll, pollinering, habitat, biodiversitet, rekreation, estetiska och kulturella värden 
och slutligen fysisk och psykisk hälsa. Beroende på stadsdelens storlek och förutsättningar kan 
ekosystemtjänster inkorporeras i olika omfattning. Finns det en medvetenhet om 
synergimöjligheter är det möjligt att uppnå flera olika effekter även där ytan för grönområdet 
är begränsad, vilket kan vara fallet vid förtätning och nybyggnation. Även mindre åtgärder, 
som att plantera gatuträd, kan generera en rad ekosystemtjänster och är speciellt lämpligt vid 
förtätningsprojekt.  
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I mitt tabellförslag för kategorisering av ekosystemtjänster på stadsdelsnivå har jag inte 
inkluderat olika former av vattendrag i den övre raden för spatial skala. Funktioner kopplade 
till vattendrag finns istället implicit med i de olika ekosystemtjänster som specificerats. Detta 
riskerar att leda till att en del ekosystemtjänster inte inkluderas i mitt förslag. Koppling mellan 
typ eller storlek på vattendrag och vilka ekosystemtjänster som kan genereras av dessa uteblir 
därför. CICES angav aspekter med koppling till just större vattendrag som sjö och hav. Det 
kan vara rimligt att inkludera sådana nyttor inom urbana ekosystemtjänster och möjligtvis 
inom den största skalan, Kärnor, på stadsdelsnivå. Exempelvis kan öppet vatten i staden ge 
mikroklimateffekter på lufttemperatur, generera många kulturtjänster och erbjuda möjligheter 
till matproduktion genom fiske. 

En annan aspekt som jag utelämnat men som inkluderats i CASBEE-UDs certifieringssystem 
är ekosystemtjänsten Securing sunlight (Q 1.5.3) i aspekten Other consideration for the 
environment inside the designated area (Q 1.5). Genom rätt placering av byggnader kan 
tillräcklig mängd soltimmar på offentliga platser säkerställas vilket kan vara av stor betydelse 
för Sverige som har en begränsad tillgång på soltimmar.  

(3) Vilka ekosystemtjänster omfattas av Grönytefaktormetoden, BREEAM Communities och 
CASBEE for Urban Development?  

Kartläggningen av urbana ekosystemtjänster som gjordes enligt Matlock och Morgans 
kategorisering omfattade 7 typer: biodiversitet, habitat, klimatreglering, vattenskydd, 
vattenkretslopp, rekreation och etiska värden. Av deras urval inkluderades endast Vattenskydd 
och Vattenkretslopp fullständigt inom Grönytefaktormetoden. BREEAM Communities 
premierade åtgärder som inkluderade ekosystemtjänsterna Biodiversitet, Vattenskydd, 
Vattenkretslopp och Rekreation fullständigt. Inom CASBEE-UDs system berördes liknande 
aspekter genom att ekosystemtjänsterna Biodiversitet, Klimatreglering, Vattenskydd och 
Vattenkretslopp behandlades. Trots att andra ekosystemtjänster delvis berördes (Tabell 53, 
s.89) var de endast de ovanstående som inkluderades fullständigt utifrån Matlock och Morgans 
urval.  

Grönytefaktormetoden har en begränsad möjlighet att påverka grönområden vilket gör det 
lämpligt att komplettera med andra villkor eller metoder. Detta gjordes för Lunds 
Grönytefaktormetod inom kvalitetsprogrammet för Bo01 då krav på att 10 gröna punkter 
skulle finnas på varje gård, dagvattnet skulle omhändertas på plats och biotoper skulle skapas 
för att efterlikna naturen. Lokal dagvattenhantering kan omfattas av ekosystemtjänsten 
Vattenskydd/flödesreglering medan biotoper och gröna punkter är direkt relaterade till Habitat 
och Biodiversitet med en mängd ekosystemtjänster som resultat.  

I kartläggningen enligt min utvidgning av urbana ekosystemtjänster fick Grönytefaktormetoden 
endast 3/15 poäng56 vilket är väldigt lågt. Dock kom BREEAM Communities och CASBEE-
UD inte så mycket högre med 7.5/15 respektive 4.5/15 poäng. Att BREEAM Communities fick 
högre poäng än CASBEE-UD reflekterar att fler faktorer omfattas av det förstnämnda 

                                         
56 Poäng tilldelades för fullständigt (1 poäng) eller delvis (0.5 poäng) inkluderad aspekt med koppling 
till ekosystemtjänster.  
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systemet. Vilket stämmer med den uppfattning man får av systemen vid genomläsning av 
manualerna. Generellt kan sägas att det inte finns utrymme för överraskningar inom CASBEE-
UD men systemet inkluderar många specificerade och redan kända åtgärder som utnyttjar 
urbana ekosystemtjänster. BREEAM Communities har möjlighet att inkludera fler 
ekosystemtjänster eftersom manualen fokuserar på uppnådd effekt snarare än genomförd 
åtgärd.  

Många aspekter som inkluderas i respektive verktyg och system omfattas inte av Matlock och 
Morgans urval och då blir resultatet inte fullt representativt. Eftersom analysen är av 
kvalitativ karaktär, endast har få mätpunkter och baseras på många avvägningar, kan analysen 
av ekosystemtjänster inom respektive verktyg/system kritiseras för att inte ha tillräckligt hög 
tillförlitlighet. För att utvärderingen skulle bli mer fullständig hade en grundligare 
undersökning av samtliga urbana ekosystemtjänster behövt göras. Förslagsvis med 
utgångspunkt från mitt förslag på kategorisering av urbana ekosystemtjänster (Avsnitt 6.5, 
s.97). Även om analysen genom utvidgningen av urbana ekosystemtjänster (Avsnitt 6.2, s.91) 
vidare undersökte respektive verktyg och certifieringssystem blir resultatet alltså inte helt 
representativt för ekosystemtjänster på stadsdelsnivå. Dock kan resultatet ge en fingervisning 
om vilka områden som kan utvecklas ytterligare och hur de olika verktygen/systemen står sig 
gentemot varandra.  

Resultatkapitlet är baserat på mitt urval av kategorier av certifieringssystemen (Kap 5) och 
utgör grunden för kartläggningen av urbana ekosystemtjänster inom respektive system. Det 
kan finnas en risk att vissa urbana ekosystemtjänster uteblivit från analysen om de berörts i 
kategorier som uteslutits från kartläggningen. För att fullständigt undersöka i vilken grad 
urbana ekosystemtjänster hanteras inom respektive verktyg och certifieringssystem hade 
ytterligare en genomgång av manualerna behövt göras.  

(4) Behandlas synergier inom Grönytefaktormetoden, BREEAM Communities och CASBEE 
for Urban Development? 

Synergier behandlas inte av Grönytefaktormetoden eller CASBEE–UD men berörs ytligt i 
BREEAM Communities. I det sistnämnda systemet visas möjligheten till intermediära 
synergier (mellan aspekter inom systemet) och externa synergier (mellan aspekter inom olika 
certifieringssystem) men specifikationer för hur detta kan uppnås nämns inte i manualen. Det 
är möjligt att använda Grönytefaktormetoden som ett steg i processen för att hantera 
synergier. Detta har Stockholms variant av metoden gjort ett försök till genom att fokusera på 
att skapa grönska med flera funktioner.  

Externa synergier som rör med-nyttor på ännu större skala, t.ex. koppling till miljömål eller 
motsvarande, berörs inte inom något verktyg/system. Dock visar min analys av Sveriges 
miljömål för ’En god bebyggd miljö’ (nationell skala) på stora externa synergimöjligheter för 
Grönytefaktormetoden, BREEAM Communities och CASBEE-UD som tillämpas på 
stadsdelsnivå (lokal skala).  

Det är kostnadseffektivt att skapa synergier inom och mellan ekosystemtjänster och åtgärder 
liksom mellan olika certifieringssystem. Därför finns det stor anledning att vidareutveckla och 
förtydliga de möjligheter till synergier som finns.  
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7.1 Avslutande kommentarer 

Grönytefaktormetoden är en indikator snarare än ett certifieringssystem. I de fall som 
undersökts i denna rapport har främst ekologiska värden berörts inom Grönytefaktormetoden 
medan certifieringssystem för stadsdelar har ett mer holistiskt angreppssätt där sociala, 
ekologiska och ekonomiska värden inkluderas.  

Eftersom denna undersökning har kopplat samman teori om ekosystemtjänster, resiliens och 
social-ekologiska system med verktyg och certifieringssystem för stadsdelar binds teori och 
praktik ihop. Slutsatserna från denna rapport kan fungera som en förstudie för ett verktyg eller 
ett system som skall utvärdera ekosystemtjänster. I förlängningen kan de även bidra till att 
överbrygga kunskapsglapp och skillnad i tillvägagångssätt som kan finnas mellan byggherrar, 
projektörer, landskapsplanerare, planerare, miljöutredare och tjänstemän.  

Urbana ekosystem fokuserar på mötet mellan människa, grönområde och stad vilket starkt 
bidrar till en stadsdels speciella karaktär. Detta gör att urbana ekosystemtjänster har andra 
förutsättningar och möjligheter än de som genereras på landsbygden eller ännu mer avlägsna 
områden. Urbana grönområden finns både i den privata, offentliga och halvoffentliga sfären och 
tillgängligheten är väldigt olika för människor och djur. Privata trädgårdar, halvoffentliga 
innegårdar och offentliga parker ger en ökad biologisk mångfald och skapar en mängd olika 
ekosystemtjänster som är alla till godo även om de inte har tillgång till själva området. Att 
positiva effekter kan nå utanför områdesgränser, tomtgränser och över stadsdelar är något som 
kan lyftas fram inom ett certifieringssystem för stadsdelar. När ekosystemtjänster får geografisk 
spridning kan bättre livsmiljöer induceras i den urbana omgivningen och staden förbättras som 
helhet.  

Genom att visa på vilka olika ekosystemtjänster som kan genereras av olika typer av 
grönstruktur och på olika skala inom en stadsdel förtydligas vilka olika ansvarsområden som 
bör täckas upp inom planering för nya och upprustning av gamla stadsdelar. Genom att belysa 
vilka positiva effekter som är möjliga kan det leda till bevarande och förstärkande av 
existerande samt skapande av nya ekosystemtjänster. Urbana ekosystemtjänster kan användas 
vid planering för hållbar stadsutveckling genom att inkorporeras i existerande verktyg och 
system. Det finns stor anledning att inom verktyg och system ytterligare betona de urbana 
ekosystemens bidrag till människans välbefinnande, klimatanpassning och förbättrade 
livsmiljöer.  
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Appendix 1. Urbanisering i Sverige och globalt 
I början av 1800 århundrandet uppgick den urbana befolkningen i Sverige till endast 9 %. När 
jordbrukssamhället övergick till att istället karakteriseras industri och stationssamhällen kom 
den urbana befolkningen att uppnå 25 % vid årsskiftet vid 1900. Den urbana befolkningen 
ökade i takt med att befintliga orter växte och nya typer av tätorter bildades och nådde på 
1980 talet 83 % för att därefter stabiliseras och för att idag ligga på 84 %. (SCB, 1999, s.81-
82). Sveriges urbanisering åskådliggörs i Figur 9.   

 
Figur 9: Tidslinje över Sveriges urbanisering. 

Den urbana befolkningen i Europa som helhet är snäppet lägre Sveriges och ligger på 80 % 
(Bucht, 2011). Globalt sett passerades gränsen för fler personer bosatta i städer än på 
landsbygd år 2007 (Unesco, 2008, s.4). Trenden med en ökad urban befolkning spås fortsätta 
och kan vid år 2050 vara hela 80 % globalt sett (UNDESA 2010 citerad i TEEB, 2010, s.18).  

TEEB (2010, s.18) hävdar att även om stadsliv är yteffektivt (50 % av jordens befolkning bor 
på 2 % av jordens yta) är resursbehovet oproportionerligt högt. Det ekologiska fotavtrycket för 
Sverige motsvarar 3,4 jordklot (Wahlstedt, 2012, s.50). Det uppskattas att urbana aktiviteter 
motsvarar 67 % av den totala energikonsumtionen (OECD/IEA 2008 citerad i TEEB, 2010, 
s.18). Sveriges höga urbanisering och stora belastning på jordens resurser avgränsar således ett 
specifikt problemområde. Detta är dock inte endast ett problem utan möjliggör också en 
utveckling. Där problemen är koncentrerade, omfattande och specifika finns effektiva åtgärder 
att sätta in. Det är här begreppet social-ekologisk innovation kan komma till sin fulla rätt.  
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Appendix 2. Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling kopplas ofta samman med Brundtlandrapportens57 (Our common future) 
definition !tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov", eller på engelska:  

!Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 
" (United Nations, 1987) 

En annan etablerad begreppsmodell är den tredimensionella figur som illustrerar balans och 
samverkan mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, se Figur 10. Genom att 
koordinera de tre aspekterna kan hållbarhet uppnås både inom och mellan de tre delarna. 
(Ammenberg, 2004, s.41)  

Sachs (2012) uttrycker detta som att !A decent society 
is a society that fights poverty, that demands social 
inclusion and that respects environmental boundaries". 
Dessa tre frågor refereras som the triple bottom 
line, ett uttryck ursprungligen myntat av John 
Elkington i Cannibals With Forks: The Triple Bottom 
Line of the 21st Century Business som gavs ut 1997 
(Jeurissen, 2000). Dock föreslår Sachs en fjärde aspekt 
som kan komplettera de övriga och främja delaktighet, 
samarbete och transparens; han beskriver den som 
!good governance of government, corporations, 
universities and organizations", vilket på svenska kan 
översättas till styrning och resulterar då i sambandet 
presenterat i Figur 11. Det är intressant att han 
föreslår denna fjärde aspekt eftersom den behövs för 
att hantera den tvärvetenskapliga problematiken som 
karakteriserar hållbar stadsutveckling.  

De två nämnda modellerna hanterar hållbar utveckling 
på olika sätt, vilket också innebär att de har olika slags 
svagheter. Två svagheter med Sachs föreslagna modell 
är att den inte synliggör dynamik och tidsaspekter 
gällande långsiktig hållbarhet. I Brundtlandsrapportens 
definition betonas istället inte aktörssamverkan och 
inte heller det tvärvetenskapliga 

 

                                         
57  United Nations, 1987. Report of the World Commission on Environment and Development. 
http://www.un-documents.net/a42r187.htm.  

Miljöfrågor 

Ekonomiska 
frågor 

Sociala 
frågor 

Figur 10: Hållbar utveckling i tre dimensioner. 
(Svenskanpassad bild omarbetad från Ammenberg, 

2004, s.42). 
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Figur 11: Sachs förslag på hållbar utveckling 
med hans tillagda aspekt markerad i grönt. 
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Appendix 3. Problemformulering enligt DPSIR-metoden 
Problemformulering sammanfattas av att resurser är ändliga och dess produktion, konsumtion 
och dess restprodukter är ohållbara. Vilket symboliseras av en övergång från en tom värd med 
kapitalet som begränsande faktor till en full värld där naturresurserna begränsar tillväxten 
(Daly, 2012). Bakomliggande faktorer till DPSIR-modellen nedan är de stora förändringar som 
sker på jorden nu, dvs. urbanisering, globalisering, ökad resursbehov och ökad risk för 
pandemier (Nilsson, et al., 2010, s.82).  

Drivkrafter: Ökad population 58 , ekonomisk tillväxt, konsumtion, ökad levnadsstandard, 
urbanisering, flux=resursflöde,  

• Enligt flertalet beslutsfattare intervjuade av Bennett, et al. (2005, s.127) var de 
viktigaste drivkrafter bakom ekologisk degradation fattigdom, ojämlikhet, 
överbefolkning, överkonsumtion, och misskötsel av resurser.  

• Drivkrafter i en globaliserande värld är: !rising human numbers, urbanization, 
migration patterns, emerging markets, diffusion of new technologies or social 
innovation" (Folke, et al., 2011, s.724).  

• En gemensam nämnare för drivkrafterna är att de alla syftar till och är direkt 
korrelerade till exponentiell tillväxt. Meadows, et al. (1972, s.25) hävdar att 
majoriteten av människans aktiviteter, !från användning av konstgödsel till expansion 
av städer, kan representeras av exponentiella tillväxtkurvor". Författarna undersöker 
då fem huvudaspekter till grund för problemet, nämligen: en ohållbar ökning av 
population, matproduktion, industrialisering, förorening och konsumtion av icke 
förnybara resurser. Aspekter som alla är drivkrafter som ger upphov till en rad olika 
effekter och problem. Trots att Meadows, et al., bok The limits to growth gavs ut 1972 
är situationen likadan idag.  

• Ekosystem påverkas av människan genom: ändrad mark- och vattenanvändning, 
förorenade ämnen, övergödning, klimatförändringar, försurning, främmande arter och 
demografi (Naturvårdsverket, 2012a, s.7).  

Påverkan: markanvändningsförändringar, marktäckeförändringar, förbränning av fossila 
bränslen, ökat uttag av resurser, avskogning, biomassaförbränning (Nibleus & Lundin, 2010, 
s.11; Matlock & Morgan, 2011, s.80, 261).  

Tillstånd: Ökning av växthusgaser, minskade grönytor, ökad temperatur, ökade/minskade 
regnmängder, ökad belastning på ekosystem, höjd havsnivå, minskad biodiversitet, ökad 
mängd luftpartiklar och föroreningar, förorenat avrinningsvatten, habitatfragmentering, 
(Nibleus & Lundin, 2010, s.16; Grimm, et al., 2008 citerad i Matlock & Morgan, 2011, s.261).  

Effekter: Förlust av biodiversitet, ekonomisk och ekologisk osäkerhet, resursbrist. reducerade 
ekosystemtjänster, minskad levnadsstandard, ”urban heat island effect”, översvämningar.  

                                         
58 År 1500 bodde 295 miljoner människor på jorden och år 2000 hade den siffran stigit till 6145 
miljoner (Schulp, et al., 2012, s.1).   
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Åtgärder: Ekosystem management (TEEB), styrmedel, certifieringssystem, synergier, social-
ekologisk innovation, smart growth, förtätning, effektiv planering, landskapsplanering, ökad 
resiliens, effektiv arkitektur och design, ökad grönstruktur.  
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Appendix 4. Social-ekologisk innovation 

Simonsen (2012) sammanställning utifrån de kriterier som Olsson och Galaz anser viktiga för 
social-ekologiska innovationslösningar: 

!  
• Integrate both social and ecological (and economic) aspects. 
• Improve human life without degrading the life-supporting ecosystems (preferably even 

strengthening ecosystems) on which we ultimately depend. 
• Deal with multiple social and environmental challenges simultaneously (be sensitive to 

the fact that solving one problem often creates new ones, there are no ultimate 
solutions). 

• Work more directly for social justice, poverty alleviation, environmental sustainability 
and democracy than profits for individuals. 

• Break and/or help avoid lock-ins and create social-ecological feedbacks that help us 
stay within the safe operating space for humanity as defined by the planetary 
boundaries. 

• Include the creativity and ingenuity of users, workers, consumers, citizens, activists, 
farmers and businesses etc. 

• Utilise the power of social networks and organizations nested across scales (from local 
to national to regional to global) to enable systemic change at larger scales.  
" 
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Appendix 5. Resiliens och trösklar 

När ett system utsätts för påfrestningar förflyttas läget i det aktuella systemet mot en 
tröskel59 (se Figur 12); om tröskeln passeras övergår systemet till ett annat stabilt tillstånd 
och ett regimskifte sker (Scheffer & Carpenter, 2003). Påfrestningarna drivs av långsamma 
processer 60  (slow-variables) som är drivkraften bakom förändringen. Anpassningsförmåga 
hanterar en förändring genom att flytta trösklar, förflytta det nuvarande systemtillståndet bort 
från en tröskel, eller göra det svårare att nå en tröskel (Walker & Salt, 2006, s.59).  

 
Figur 12: Schematisk bildserie över ett system som förflyttas över en tröskel och övergår till ett annat stabilt läge 

(Illustration: Sofia Lindgren, svenskanpassad bild baserad på Ernstson, et al., 2010, s.532). 

 

                                         
59 Ett annat ord som beskriver tröskel (threshold) är tipping point.  
60 Kan vara t.ex. global uppvärmning, försurning, ökad koldioxidhalt eller ökad mängd näringsämnen 
beroende på och beror på var systemgränsen sätts.  
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Tid
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Appendix 6. Ecosystem services and functions  
Tabell hämtad från Costanza, et al. (1997, s.20): Ecosystem services and functions used in this 
study.  
# Ecosystem 

Service* 
Ecosystem functions Examples 

1 Gas regulation Regulation of atmospheric chemical 
composition. 

CO2/O2 balance, O3 for UVB protection, 
and SOX levels.  

2 Climate 
regulation 

Regulation of global temperature, 
precipitation, and other biologically 
mediated climatic processes at global 
or local levels.  

Greenhouse gas regulation, DMS 
production affecting cloud formation.  

3 Disturbance 
regulation 

Capacitance, damping and integrity 
of ecosystem response to 
environmental fluctuations. 

Storm protection, flood control, drought 
recovery and other aspects of habitat 
response to environmental variability 
mainly controlled by vegetation structure.  

4 Water 
regulation 

Regulation of hydrological flows. Provisioning of water for agricultural 
(such as irrigation) or industrial (such as 
milling) processes or transportation. 

5 Water supply Storage and retention of water. Provisioning of water by watersheds, 
reservoirs and aquifers.  

6 Erosion control 
and 
sedimentation 
retention 

Retention of soil within an 
ecosystem. 

Prevention of loss of soil by wind, runoff, 
or other removal processes, storage of stilt 
in lakes and wetlands. 

7 Soil formation Soil formation processes. Weathering of rock and the accumulation 
of organic material.  

8 Nutrient 
cycling 

Storage, internal cycling, processing 
and acquisition of nutrients. 

Nitrogen fixation, N, P and other 
elemental or nutrient cycles.  

9 Waste 
treatment 

Recovery of mobile nutrients and 
removal or breakdown of excess or 
xenic nutrients and compounds.  

Waste treatment, pollution control, 
detoxification.  

10 Pollination Movement of floral gametes.  Provisioning of pollinators for the 
reproduction of plant populations.  

11 Biological 
control 

Trophic-dynamic regulations of 
populations.  

Keystone predator control of prey species, 
reduction of herbivory by top predators. 

12 Refugia Habitat for resident and transient 
populations. 

Nurseries, habitat for migratory species, 
regional habitats for locally harvested 
species, or overwintering grounds.  

13 Food 
production 

That portion of gross primary 
production extractable as food. 

Production of fish, game, crops, nuts, 
fruits by hunting, gathering, subsistence 
farming or fishing.  

14 Raw materials That portion of gross primary 
production extractable as raw 
materials. 

The production of lumber, fuel or fodder. 

15 Genetic 
resources 

Sources of unique biological 
materials and products. 

Medicine, products for materials science, 
genes for resistance to plant pathogens 
and crop pests, ornamental species (pets 
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and horticultural varieties of plants).   
16 Recreation Providing opportunities for 

recreational activities. 
Eco-tourism, sport fishing, and other 
outdoor recreational activities. 

17 Cultural Providing opportunities for non-
commercial uses. 

Aesthetic, artistic, educational, spiritual, 
and/or scientific values of ecosystems. 

*We include ecosystem “goods” along with ecosystem services.  
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Appendix 7. The primary driver of the four elements of 
human well being 

Lista över aspekter som påverkar människans välbefinnande uppdelade efter de fyra 
kategorierna grundläggande behov, ekonomiska behov, miljöbetingade behov samt subjektivt 
välbefinnande. Listan är hämtad från Summers, et al. (2012, s.331).  

Basic human needs  

• Food  
• Clothing 
• Mental health 
• Participation 
• Personal and psychological development  
• Shelter 
• Employment 
• Natural space 
• Parental care 
• Water 
• Education 
• Eldercare 
• Security 
• Building materials 
• Physical health 
• Access to information 
• Child development 

Economic well-being 

• Wealth and/or productivity (GNP, GDP) 
• Public and household infrastructure 
• Economic diversity 
• Growth and sustainability 
• Cost of education/profit of education 
• Non-paid work (e.g., housework, parenting, volunteerism, elder care) 

Level of income 

• Personal wealth  
• Trade  
• Non-monetary value 

Environmental well-being 

• Availability of clean air 
• Low health risks due to toxics 
• Distance from critical ecological thresholds 
• Availability of clean water 
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• Species diversity (biophilia) 

Subjective well-being 

• Life satisfaction 
• Choice 
• Solastalgia 
• Community vitality 
• Access to nature  
• Affection/respect toward nature  
• Cultural requirements  
• Happiness 
• Freedom 
• Sense of place (topophilia)  
• Identity 
• Social cohesion 
• Access to diverse nature  
• Value/importance of leisure time  
• Aesthetics 
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Appendix 8. Ecological Design Principles 
Tabell hämtad från Mitch och Jorgensen (2004, i Matlock & Morgan, 2011, s.51).  
Principle Description 
1 Ecosystem structure and functions are determined by forcing functions of the system.  
2 Energy inputs to the ecosystems and available storage of matter are limited.  
3 Ecosystems are open and dissipative systems.  
4 Attention to a limited number of factors is most strategic in preventing pollution or 

restoring ecosystems.  
5 Ecosystems have some homeostatic capability that results in smoothing out and 

depressing the effects of strongly variable inputs.  
6 Match recycling pathways to the rates of ecosystems to reduce the effects of pollution.  
7 Design for pulsing systems wherever possible.  
8 Ecosystems are self-designing systems.  
9 Processes of ecosystems have characteristic time and space scales that should be 

accounted for in environmental management.  
10 Biodiversity should be championed to maintain an ecosystem’s self-design capacity.  
11 Ecotones, or transition zones, are as important for ecosystems as membranes are for cells.  
12 Coupling between ecosystems should be utilized wherever possible.  
13 The components of an ecosystem are interconnected, interrelated, and form a network, 

implying that direct as well as indirect effects of ecosystem development need to be 
considered.  

14 An ecosystem has a history of development.  
15 Ecosystems and species are most vulnerable at their geographic edges.  
16 Ecosystems are hierarchical systems and are part of a larger landscape.  
17 Physical and biological processes are interactive. It is important to understand both 

physical and biological interactions and to interpret them properly.  
18 Ecotechnology requires a holistic approach that integrates all interacting parts and 

processes as far as possible.  
19 Information in ecosystems is stores in structures.  
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Appendix 9. Olika grad av möjliga synergier  
Tabell som anger olika grad av möjliga synergier (Naturvårdsverket, 2011b, s.24).  

 Oäkta/falska synergier Äkta synergier 
Interna synergier För mycket av samma åtgärd leder i 

förlängningen till problem i relation 
till ett annat miljömål 

Positiv återkoppling mellan miljömålen, 
en åtgärd eller ett mål kan bidra till att 
fler mål nås 

Externa synergier Skenbara synergier mellan miljömål 
och andra mål 

Synergier mellan miljömål och andra 
mål 
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Appendix 10. Översikt av certifieringssystem för 
stadsdelar 

Tabellen visar en översikt över olika typer av certifieringssystem för stadsdelar (spin-off 
verktyg). Metoder som hanterar stadsdelar är markerade i fetstil i den högra kolumnen 
(Information hämtad från respektive metods hemsida samt Sharifi och Murayama, 2013, s.75). 

Certifierings-metod 
(år, land) 

System (år) utvecklad 
av 

Samtliga systemvarianter  

BREEAM 
Communities (2009, 
Storbritannien) 

BREEAM (1990) av  
Building Research 
Establishment (BRE) 
 
 

 

UK: 
- BREEAM New Construction 
- BREEAM Communities 
- BREEAM In-Use 
- Eco Homes 
- BREEAM Refurbishment 
- Code for Sustainable Homes 
International, BREEAM:  
- Europe Commercial 
- International Bespoke 
- In-Use 
Det är även på gång metoder anpassade för 
Tyskland, Nederländerna, Norge, Spanien och 
Sverige.   

CASBEE for Urban 
Development (2006 
reviderad 2007, Japan) 

CASBEE (2004) av 
Japan GreenBuild 
Council (JaGBC), Japan 
Sustainable Building 
Consortium (JSBC) 

CASBEE: 
- for New Construction 
- for New Construction (Brief version) 
- for Existing Building 
- for Existing Building (Brief version) 
- for Renovation 
- for Renovation (Brief version) 
- for Heat Island 
- for Urban Development 
- for an Urban Area + Buildings 
- for Cities 
- for Home (Detached House)  
- for Market Promotion (tentative version)  
- Property Appraisal 

DGNB New Urban 
Districts (2012, 
Tyskland) 

DGNB (2009) Av DGNB 
(Deutsche Gesellschaft 
für nachhaltiges Bauen 
e.V. - German Society for 
Sustainable Construction) 
och BMVBS 
(Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung -
 Federal Ministry of 
Transport, Building and 

Tyskland 
Existing:  
- office and administrative buildings  
- retail buildings 
- industrial buildings 
- residential buildings 
New: 
- educational facilities 
- office and administrative buildings 
- office and administrative buildings (with 
modernization measures) 
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Urban Affairs)  - retail buildings 
- hotels 
- industrial buildings 
- hospitals 
- laboratory buildings 
- tenant fit-out 
- urban districts 
- assembly buildings 
DGNB har anknytning till 21 andra länder dock 
ej till Sverige.  

EarthCraft 
Communities (ECC) 
(2003, USA) 

EarthCraft (1999) av The 
Greater Atlanta Home 
Builders Association och 
Southface 

Earthcraft:  
- House 
- Multifamily 
- Renovation 
- Communities 
- Commercial 

Green Mark for 
Districts (GMD) (2009 
reviderad 2013, 
Singapore) 

BCA Green Mark Scheme 
(2005) av Building and 
Construction Authority 
(BCA)  

BCA Green Mark for: 
- New Non-Residential buildings 
- New Residential buildings 
- Existing Non-Residential buildings 
- Existing Residential buildings 
- Landed Houses 
- Existing Schools 
- New and Existing Parks 
- Infrastructure 
- Rapid Transit Systems 
- Districts 
- Office Interior 
- Restaurants 
- Supermarkets 
- Data Centres 
- Retail 

GBI for Township 
(2011, Malaysia) 

Green Building Index 
(GBI) (2009) av 
Malaysian Institute of 
Architects (PAM) and 
the Association of 
Consulting Engineers 
Malaysia (ACEM)  

GBI for:  
- Non-residential new construction 
- Residential new construction 
- Non-residential existing building 
- NRNC-data centre 
- Industrial new construction 
- Industrial existing building 
- Township 

Green Star 
Communities (Pilot 
2012, Australien) 

Green Star (2003) Green 
Building Council of 
Australia (GBCA) (2002) 

Green Star rating tools:  
- Education v1 
- Healthcare v1 
- Industrial v1 
- Multi Unit Residential v1 
- Office v3 
- Office Interiors v1.1 
- Retail Centre v1 
- Office Design v2 
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- Office As Built v2 
Green Star PILOT rating tools:  
- Interiors PILOT 
- Communities PILOT 
- Public Building PILOT  
- Convention Centre Design PILOT 
Green star tool under development:  
- Performance 
Green star Custom:  
- Green star tool Custom Tool Development 

LEED for 
Neighborhood 
Development (LEED-
ND) (2007, USA) 

LEED (2000) av U.S. 
Green Building Council 
(USGBC, 1993)  

Green Building Design & Construction: 
- LEED for New Construction 
- LEED for Core & Shell 
- LEED for Schools 
- LEED for Retail: New Construction and Major 
Renovations 
- LEED for Healthcare 
Green Interior Design & Construction: 
- LEED for Commercial Interiors 
- LEED for Retail: Commercial Interiors 
Green Building Operations & Maintenance: 
- LEED for Existing Buildings: Operations & 
Maintenance 
Green Neighborhood Development:  
- LEED for Neighborhood Development 
Green Home Design and Construction: 
- LEED for Homes 

Neighbourhood 
Sustainability 
Framework (NSF) 
(Nya Zeeland) 

Beacon Pathway Ltd 
(2004) 

- New homes 
- Existing homes 
- Neighbourhoods  

GSAS Neighborhoods 
(Qatar) 

The Global Sustainability 
Assessment System61 
(GSAS) (2010) av TC 
Chan Center for Building 
Simulation and Energy 
Studies at the University 
of Pennsylvania och Gulf 
Organization for Research 
and Development 
(GORD) 

GSAS:  
- Commercial 
- Core & Shell  
- Schools 
- Residential Single 
- Residential Group 
- Mosques  
- Hotels 
- Light Industry 
- Neighborhoods 
- Construction 
- Operations 

                                         
61 Hette tidigare Qatar Sustainability Assessment System (QSAS) (2009). 
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Appendix 11. Gröna punkter 
Lista på Gröna Punkter ur kvalitetsprogrammet för Bo01 i Malmö (Persson, A., 200-b). På 
varje bostadsgård skall minst 10 gröna punkter finnas.  

1. En fågelholk för varje lägenhet.  
2. En anlagd biotop för preciserade insekter (exkl. växtbiotoper) per 100 m2 gårdsyta.  
3. Holkar för fladdermöss inom tomten.  
4. Inga ytor inom gården är täta utan alla ytor är genomsläppliga för vatten.  
5. Alla icke hårdgjorda ytor inom gården har tillräckligt jorddjup och bra jord för att 

kunna användas för grönsaksodling.  
6. Gården innehåller en allmogeträdgård med dess olika delar.  
7. Alla väggar som har förutsättningar/möjlighet är klädda med klätterväxter.  
8. Det finns 1 m2 damm för varje 5 m2 hårdgjord yta på gården.  
9. Gårdens växtlighet är särskilt utvald för att vara nektargivande och fungera som 

fjärilsrestaurang.  
10. Av gårdens träd och buskar finns högst fem plantor av samma art.  
11. Gårdens biotoper är alla utformade så att de är friska och fuktiga.  
12. Gårdens biotoper är alla utformade så att de är torra och magra. 
13. Hela gården är uppbyggd av biotoper som har naturligt förekommande biotoper som 

förebilder.  
14. Allt dagvatten som leds bort rinner minst 10 m över marken innan det leds bort.  
15. Gården är grön men det finns inga gräsmattor.  
16. Allt regnvatten från hus och hårda ytor på gård samlas upp och används för bevattning 

eller för tvätt, spolning etc. i husen.  
17. Alla planterade växter kan på ett eller annat sätt användas i hushållet.  
18. Det finns grodbiotoper med övervintringsmöjligheter på gården.  
19. På gården eller i anslutning till bostadshus finns minst 5 m2 orangeri och växthus för 

varje lägenhet.  
20. Det finns mat för fåglar på gården året runt.  
21. Det finns minst 2 olika gamla kulturväxtsorter av frukt och bär för varje 100 m2 på 

gården.  
22. Fasaderna på husen har svalbräden.  
23. Hela gården används för odling med grönsaks-, frukt- och bärproduktion.  
24. Byggherren/landskapsarkitekten samarbetar med ekologisk expertis* och formar 

tillsammans med samarbetspartnern helhetsidén och detaljlösningarna. Val av 
samarbetspartner skall godkännas först av Bo01/Malmö stad innan det kan räknas som 
en grön punkt.  

25. Gråvattnet renas på gården och återanvänds.  
26. Kompost används för allt biologiskt nedbrytbart hushålls- och trädgårdsavfall och hela 

kompostprodukten används inom fastigheten på gården eller i balkongodlingar och 
liknande.  

27. Allt byggmaterial som används för att anlägga gården har varit använt förr: 
beläggningar, virke, murar, möbler, utrustning etc.  
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28. Minst 2 m2 fast ordnad odlingsyta på balkong eller i blomlåda till varje lägenhet som 
inte har uteplats i markplan.  

29. Minst halva gården består av vatten.  
30. Gården har en viss färg som tema för val av växter, utrustning och material.  
31. Alla träd på gården är fruktträd och alla buskar är bärbuskar.  
32. Gården har klippta och formade växter som sitt tema.  
33. En del av gården lämnas att växa igen med en naturlig succession.  
34. Minst 50 blommande svenska vilda örter finns på gården.  
35. Alla tak inom fastigheten är gröna, dvs. klädda med växtlighet.  
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Appendix 12. Grönytefaktor för Bo01 
Utdrag från dokumentet Grönytefaktor av Persson (200-b):  

• Delfaktorer för grönska 

1,0 Grönska på marken 

Terrassen skall vara anpassad till biotopen. Den får ej skära av eller försvåra kontakten mellan 
växtbädden och underliggande jord på ett sätt som gör att växtlighetens eller biotopens 
långsiktiga utveckling äventyras. Växtbädden och terrassen skall ge förutsättningar för en 
naturlig infiltration och perkolation till grundvattnet. Om växtbäddar och terrass inte 
utformas på ett acceptabelt sätt, skall ytan räknas lika som grönska på bjälklag. 

0,7 Grönska på väggar 

Kläng- och klätterväxter med eller utan stöd av spaljéer, linor etc. Ytan räknas för den del av 
väggen upp till högst 10 m höjd, som inom loppet av 5 år kan förväntas bli övervuxen En 
klängande växt som kräver stöd kan bara täcka den yta där det finns stöd monterat. En 
självklättrande växt beräknas täcka alla ytor inom den bredd som de planterade plantorna kan 
förväntas täcka, exklusive fönsterytor. Redovisas med skiss av fasaden och förväntad täckning 
efter 5 år. 

0,8 Gröna tak 

Växtbäddar med torktålig växtlighet som används som ytskikt på tak istället för traditionella 
ytskikt. 

1,0 Vattenytor i dammar, bäckar, diken etc. 

Avser vattenytor som finns under minst 6 månader av året. 

0,6 Växtbädd på bjälklag < 800 mm djup 

0,8 Växtbädd på bjälklag > 800 mm djup 

Grönska på bjälklag, dvs. på taket till garage och parkeringshus, terrasser på hus, balkonger, 
etc. Till växtbäddsdjupet räknas endast det som är möjligt för växternas rötter att tränga in i 
och som är biologiskt aktivt. 

0,4 Träd med stamomfång 35 cm eller större 

Faktorn räknas för en yta av högst 25 m2 planteringsyta/träd. 

0,2 Solitärbuskar, flerstammiga träd högre än 3 m 

Faktorn räknas för en yta av högst 5 m2 planteringsyta/buske eller träd. 

0,2 Kläng- och klätterväxter högre än 2 m 
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Faktorn räknas för en väggyta med 2 m bredd/planta gånger den höjd som plantan når efter 
plantering och uppbindning. 

• Delfaktorer för hårdgjorda ytor och för lokal dagvattenhantering 

0,0 Täta ytor 

Takytor, asfalt och betong som inte har någon form av växtbädd eller annan möjlighet att 
utveckla biotoper för växtlighet och som inte släpper igenom dagvatten. 

0,2 Hårdgjorda ytor med fogar 

Traditionellt lagda platt- och stenytor, som betongplattor, gatsten och klinker, med normala 
fogar fogade med sand som ger en viss genomsläpplighet för dagvattnet. 

0,4 Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor 

Gräsarmerad betong- eller natursten, öppen asfalt, grus, singel, sand och andra ytor med hög 
genomsläpplighet för dagvatten. 

0,1 Avvattning av täta ytor till omgivande grönska på marken.  

Täta ytor (faktor 0,0) och hårdgjorda ytor med fogar (faktor 0,2) som inte har några brunnar 
och som höjdsätts så att de avvattnas till intilliggande ytor med grönska på marken (faktor 
1,0) ger en tilläggsfaktor. Faktorn beräknas för den yta som avvattnas, dock högst det antal m2 
som vegetationsytan omfattar. 

0,2 Uppsamling och fördröjning av dagvatten.  

En tilläggsfaktor ges för dagvatten som samlas upp i damm eller andra magasin. Vattnet skall 
kunna hämtas upp och användas på gården eller i husen. Tilläggsfaktorn gäller täta ytor 
(faktor 0,0) och hårdgjorda ytor med fogar (faktor 0,2) och under förutsättning att 
magasinet/dammen rymmer minst 20 l/m2 avvattnad yta.  
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Appendix 13. Jämförelse mellan angiven och uppnådd 
Grönytefaktor 

Uppnått och angiven Grönytefaktor för bostadsgårdarna i Västra Hamnen för Bo01, 
sammanställd från information från Jallow och Kruuse (2002).  
 Bostadsgård Faktor angiven i 

bygglovsansökan 
Uppnådd faktor 

1 Pregnum Bianca & Terra Otydlig information: 
antar 0,50 

0,26 

2 Steglitsen 0,50 0,49 
3 Villa Yxhult 0,51 0,51 
4 Det enkla huset 0,51 0,44 
5 Trähus 2001 0,50 0,46 
6 Tango 0,62 0,62 
7 Framtidshus 1 0,49 0,24 
8 Havslunden 0,50 0,47 
9 Entréhuset 0,50 0,36 
10 Tegelborgen 0,50 0,51 
11 Vitruvius 0,50 0,44 
12 Kajplats 01 0,58 0,58 
13 Havshuset 0,50 0,50 
14 Sundsblick 0,52 0,49 
15 Friheten 0,51 0,47 
16 Kajpromenaden 0,84 0,84 
17 Scaniaplatsen 0,55 0,52 
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Appendix 14. BREEAM Communities kategorier  
BREEAM Communities 2012, steps, categories and assessment issues. Tabell hämtad från 
BREEAM Communities manual: BREEAM, 2012, s.xi.  
Step 1  Step 2  Step 3 
Governance 
GO 01 – Consultation plan GO 02 – Consultation and 

engagement 
GO 03 – Design review 

GO 04 – Community 
management of facilities 

Social and economic well being 
SE 01 – Economic impact 
SE 02 – Local demographic 
SE 03 – Flood Risk Assessment  
SE 04 – Noise pollution 

SE 05 – Housing provision 
SE 06 – Delivery of services, 
facilities and amenities 
SE 07 – Public realm 
SE 08 – Microclimate 
SE 09 – Utilities 
SE 10 – Adapting to climate 
change 
SE 11 – Green infrastructure 
SE 12 – Local parking 
SE 13 – Flood risk management 

SE 14 – Local vernacular 
SE 15 – Inclusive design 
SE 16 – Light pollution 
SE 17 – Labour and skills 

Resources and energy 
RE 01 – Energy strategy 
RE 02 – Existing buildings and 
infrastructure 
RE 03 – Water strategy 

 RE 04 – Sustainable buildings 
RE 05 – Low impact materials 
RE 06 – Resource efficiency 
RE 07 – Transport carbon 
emissions 

Land use and ecology 
LE 01 – Ecology strategy 
LE 02 – Land use 

LE 03 – Water pollution 
LE 04 – Enhancement of 
ecological value 
LE 05 – Landscape 

LE 06 – Rainwater harvesting 

Transport and movement 
TM 01 – Transport assessment TM 02 – Safe and appealing 

streets 
TM 03 – Cycling network 
TM 04 – Access to public 
transport 

TM 05 – Cycling facilities 
TM 06 – Public transport 
facilities  
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Appendix 15. CASBEE-UD: QUD Environmental quality in 
Urban Development  

Tabell hämtad från CASBEEs manual (2007, s.11). Den behandlar aspekterna under 
Environmental quality (Q) där QUD står för Environmental quality in urban development.  
QUD1 Natural 
Environment 
(microclimates and 
ecosystems) 

1.1 Consideration and 
conservation of microclimates 
in pedestrian space in summer 

1.1.1 Mitigation of heat island effect with the 
passage of air 
1.1.2 Mitigation of heat island effect with 
shading 
1.1.3 Mitigation of heat island effect with green 
space and open water etc. 
1.1.4 Consideration for the positioning of heat 
exhaust 

1.2 Consideration and 
conservation of terrain 

1.2.1 Building layout and shape design that 
consider existing topographic character 
1.2.2 Conservation of topsoil 
1.2.3 Consideration of soil contamination 

1.3 Consideration and 
conservation of water 
environment 

1.3.1 Conservation of water bodies 
1.3.2 Conservation of aquifers 
1.3.3 Consideration of water quality 

1.4 Conservation and creation 
of habitat 

1.4.1 Grasping the potential of the natural 
environment 
1.4.2 Conservation or regeneration of natural 
resources 
1.4.3 Creating ecosystem networks 
1.4.4 Providing a suitable habitat for flora and 
fauna 

1.5 Other consideration for 
the environment inside the 
designated area 

1.5.1 Ensuring good air quality, acoustic and 
vibration environments 
1.5.2 Improving the wind environment 
1.5.3 Securing sunlight 

QUD2 Service 
functions for the 
designated area 

2.1 Performance of supply and 
treatment systems (mains 
water, sewerage and energy) 

2.1.1 Reliability of supply and treatment 
systems 
2.1.2 Flexibility to meet changing demand and 
technical innovation in supply and treatment 
systems 

2.2 Performance of 
information systems 

2.2.1 Reliability of information systems 
2.2.2 Flexibility to meet changing demand and 
technical innovation in information systems 
2.2.3 Usability 

2.3 Performance of 
transportation systems 

2.3.1 Sufficient capacity of transportation 
systems 
2.3.2 Securing safety in pedestrian areas etc. 

2.4 Disaster and crime 
prevention performance 

2.4.1 Understanding the risk from natural 
hazards 
2.4.2 Securing open space as wide area shelter 
2.4.3 Providing proper evacuation routes 
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2.4.4 Crime prevention performance 
(surveillance and territoriality) 

2.5 Convenience of daily life 2.5.1 Distance to daily-use stores and facilities 
2.5.2 Distance to medical and welfare facilities 
2.5.3 Distance to educational and cultural 
facilities 

2.6 Consideration for 
universal design 

 

QUD3 Contribution to 
the local community 
(history, culture, 
scenery and 
revitalization) 

3.1 Use of local resources 3.1.1 Use of local industries, personnel and 
skills 
3.1.2 Conservation and use of historical, 
cultural and natural assets 

3.2 Contribution to the 
formation of social 
infrastructure 

 

3.3 Consideration for 
nurturing a good community 

3.3.1 Formation of local centers and fostering 
of vitality and communication 
3.3.2 Creation of various opportunities for 
public involvement 

3.4. Consideration for urban 
context and scenery 

3.4.1 Formation of urban context and scenery 
3.4.2 Harmony with surroundings 
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Appendix 16. CASBEE-UD: LRUD Load Reduction in Urban 
Development 

Tabell hämtad från CASBEEs manual (2007, s.13). Den behandlar aspekterna under Outdoor 
environmental load (LR) där LRUD står för Load reduction in urban development.  
LRUD1 
Environmental 
impact on 
microclimates, facade 
and landscape 
 

1.1 Reduction of thermal 
impact on the environment 
outside the designated area in 
summer 

1.1.1 Planning of building group layout and 
forms to avoid blocking wind 
1.1.2 Consideration for paving materials 
1.1.3 Consideration for building cladding 
materials 
1.1.4 Consideration for reduction of waste heat 

1.2 Mitigation of impact on 
geological features outside the 
designated area 

1.2.1 Prevention of soil contamination 
1.2.2 Reduction of ground subsidence 

1.3 Prevention of air pollution 
affecting outside the 
designated area 

1.3.1 Source control measures 
1.3.2 Measures concerning means of transport 
1.3.3 Atmospheric purification measures 

1.4 Prevention of noise, 
vibration and odor affecting 
outside the designated area 

1.4.1 Reduction of the impact of noise 
1.4.2 Reduction of the impact of vibration 
1.4.3 Reduction of the impact of odor 

1.5 Mitigation of wind hazard 
and sunlight obstruction 
affecting outside the 
designated area 

1.5.1 Mitigation of wind hazard 
1.5.2 Mitigation of sunlight obstruction 

1.6 Mitigation of light 
pollution affecting outside the 
designated area 

1.6.1 Mitigation of light pollution from lighting 
and advertising displays etc. 
1.6.2 Mitigation of sunlight reflection from 
building facade and landscape materials 

LRUD2 Social 
infrastructure 

 

2.1 Reduction of mains water 
supply (load) 

2.1.1 Encouragement for the use of stored 
rainwater 
2.1.2 Water recirculation and use through a 
miscellaneous water system 

2.2 Reduction of rainwater 
discharge load 

2.2.1 Mitigation of surface water runoff using 
permeable paving and percolation trenches 
2.2.2 Mitigation of rainwater outflow using 
retaining pond and flood control basins 

2.3 Reduction of the 
treatment load from sewage 
and gray water 

2.3.1 Load reduction using high-level treatment 
of sewage and gray water 
2.3.2 Load leveling using water discharge 
balancing tanks etc. 

2.4 Reduction of waste 
treatment load 

2.4.1 Reduction of collection load using 
centralized-storage facilities 
2.4.2 Installation of facilities to reduce the 
volume and weight of waste and employ 
composting 
2.4.3 Classification, treatment and disposal of 
waste 
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2.5 Consideration for traffic 
load 

2.5.1 Reduction of the total traffic volume 
through modal shift 
2.5.2 Efficient traffic assignment on local road 
network 

2.6 Effective energy use for 
the entire designated area 

2.6.1 Area network of unused and renewable 
energy 
2.6.2 Load leveling of electrical power and heat 
through area network 
2.6.3 Area network of high-efficient energy 
system 

LRUD3 Management 
of the local 
environment 

3.1 Consideration of global 
warming 

3.1.1 Construction and materials, etc. 
3.1.2 Energy 
3.1.3 Transportation 

3.2 Environmentally 
responsible construction 
management 

3.2.1 Acquisition of ISO14001 certification 
3.2.2 Reduction of by-products of construction 
3.2.3 Energy saving activity during 
construction 
3.2.4 Reduction of construction-related impact 
affecting outside the designated area 
3.2.5 Selection of materials with consideration 
for the global environment 
3.2.6 Selection of materials with consideration 
for impact on health 

3.3 Regional transportation 
planning 

3.3.1 Coordinating with the administrative 
master plans for transportation system 
3.3.2 Measures for transportation demand 
management 

3.4 Monitoring and 
management system 

3.4.1 Monitoring and management system to 
reduce energy usage inside the designated area 
3.4.2 Monitoring and management system to 
conserve the surrounding environment of the 
designated area 

 


