
ekosystemtjänster  
- att planera för hållbarhet

lena brunsell, landskapsarkitekt lar/Msa



ett jordklot



luftföroreningar



förorenat vatten



rubbningar i ekosystemen



monokulturer



klimatförändringar



sverige



ekosystemtjänster



ekosystemtjänster
tjänster vi får “gratis” av naturen



producerande
reglerande

kulturella
tjänster

understödjande tjänster



producerande ekosysteMtjänster



produktion av livsmedel 
och medicinalväxter

producerande ekosysteMtjänster:



producerande ekosysteMtjänster:

produktion av djur- och växtfibrer 
som virke, pappersmassa, kläder



produktion av bioenergi

producerande ekosysteMtjänster:



produktion av dricksvatten

producerande ekosysteMtjänster:



reglerande ekosysteMtjänster



reglerande ekosysteMtjänster:

rening av luft



reglerande ekosysteMtjänster:

rening av vatten
flödesutjämning av regn- och smältvatten



klimatreglering - mikroklimat

reglerande ekosysteMtjänster:



pollinering genom insekter
fröspridning, skadedjursreglering

reglerande ekosysteMtjänster:
fo

to
: M

a
g

n
u

s 
n

il
ss

o
n



reglerande ekosysteMtjänster:

bullerdämpning



reglerande ekosysteMtjänster:

omsättning av avfall  
och avlopp med  

återföring av närsalter 



kulturella ekosysteMtjänster



rekreation och  
sociala relationer

kulturella ekosysteMtjänster:



hälsa

kulturella ekosysteMtjänster:



estetiska och andliga värden

kulturella ekosysteMtjänster:



naturpedagogik

kulturella ekosysteMtjänster:



tysta områden

kulturella ekosysteMtjänster:



understödjande ekosysteMtjänster



fotosyntesen 
vattencykeln 
näringscykler
biologisk mångfald
jordformationer

understödjande ekosysteMtjänster:



Producerande Reglerande Kulturella

Mat

Material (djur och växtfiber)

Energi (biobränslen)

Dricksvatten

Genetiska resurser

Biokemikalier, medicin och 
naturmedicin

Rening av vatten

Flödesreglering

Erosionsskydd

Pollinering

Reglering av skadedjur

Rening av luft

Klimatreglering

Bullerdämpning

Återföring av näringsämnen

Fröspridning

Koldioxidbindning

Hälsa och fritidsupplevelser

Turism

Estetiska värden

Sociala relationer

Undervisning och kunskap

Tysta områden

Intellektuell och andlig inspiration

Vetenskapliga upptäckter

Understödjande

Biologisk mångfald

Vattencykeln

Näringscykler

Jordformation

Fotosyntes



vi måste ta hand om 
dessa tjänster och se 
till att de fungerar...



...annars kan det bli kostsamt!



en svensk strategi för           
biologisk mångfald och    

ekosystemtjänster
prop 2013/14:141



varför ska vi lösa  
problemen i staden?



urbanisering



luftföroreningar



förorenat vatten



buller



“innehållsfattiga” miljöer



vissa problem måste 
lösas på plats



pedagogiskt
att se sambandet  

orsak - verkan



vi kan inte räkna med 
att transporter är så 

här billiga i framtiden



vad kan vi göra inom  
samhälls- och  

stadsplaneringen?



agera på olika nivåer
 

- planering
- design
- skötsel



smart markanvändning

att välja område



Ny sträckning
Upplandsleden

Ny sträckning
Upplandsleden

Långtomtastigen

Kairospåret

Stig mot elljusspår

Bete/odling

Odling

Hamn

Förslag till ny 
stigdragning

Sättra Gårds naturreservat

Hund-
center

Grillplats

Grillplats

Badplats

Badplats

Badplats

Skrikstugan

Grön 
lunga

Grön 
lunga

Torg

Torg

Torg

Torg

Utsikt
Skogslek
Pulkabacke

Odling BMX-bana
Fotbollsplaner

Planerad 
bebyggelse 
Eds allé

Bollspel
Lek
Naturlek
Uteservering

Naturpedagogik
Ro
Löpning
Orientering
Skidåkning

Evenemang
Sittplats

Finpark
Blomsterprakt
Uteservering
Lek

Picknick
Sittplats

Lek
Picknick

Lek
Utsikt
Sittplats

Ridning

Båtliv

Lek
Skridskoåkning

Strandpromenad

Strandpromenad

Folkliv
Servering
Minigolf

Kanot/kajak

Picknick
Naturlek
Svamp-
/bärplockning 
Fågelskådning
Promenad

Harvavik - del av Mälaren

Pråmudden

Tegeludden

Våtmark

Upplandsleden

Upplandsleden

1000 meter

N

Kultur- och odlings-
landskap kring Sättra

planering
planera yteffektivt

ge plats åt ekosystem-
tjänster i strukturen



producerande  
ekosysteMtjänster i staden

design/skötsel



liVsMedelsproduktion och odling på gårdar



odling på tak

augustenborg malmö



reglerande  
ekosysteMtjänster i staden

design/skötsel



reglering och rening aV dagVatten



kliMatutjäMning och luftrening
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kliMatutjäMning och luftrening



pollinering

boplatser

blomrika miljöer



humlebo, byggsats från  
naturskyddsföreningen

pollinering



kulturella  
ekosysteMtjänster i staden

design/skötsel



rekreation - Mötesplats



rekreation - lek



rekreation - hälsa



rekreation - odling



uppleVelse aV biologisk Mångfald



knyta an till oMgiVningen - identitet



estetik / arkitektoniskt eleMent



estetik / arkitektoniskt eleMent



insekthotell, london
arup associates

estetik / arkitektoniskt eleMent



lekfullt eleMent - engageMang



understödjande  
ekosysteMtjänster i staden
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biologisk Mångfald - artrikedoM






 



ädellöVskogssaMband




 





ädellöVskogssaMband - död Ved



skyddsVärda arter - bredbandad ekbarkbock

baggholk, länsstyrelsen i skåne



skyddsVärda arter - fåglar
tornseglare



tack!

lena brunsell, landskapsarkitekt lar/Msa
lena.brunsell@ekologigruppen.se


