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Ekologisk Utvecklingsplan för 
Upplands Väsby 

§  Avgränsa - vilka ekosystemtjänster är relevanta? 

§  Strategier – hur ska kommunen arbeta med tjänsterna? 

§ Metoder – hur ska tjänsterna kartläggas? 

§  Kartlägga – vart finns tjänsterna? 

§ Utvecklingsplan – hur ska tjänsterna beaktas? 



Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby  
Avgränsning 

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



Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby  
Strategier 

§  Strategi: Hur nås det långsiktiga syftet 

§  Effektmål: Vad behöver uppnås för att följa strategin 

§  Påverka markanvändning 

§  Påverka arbetssätt 

§  Påverka kommunikation 



Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby  
Strategier 
 
Mål: Ta tillvara på kommunens ekosystemtjänster 
 

Strategi 24: Uppmuntra till ekologiskt markbruk i 
kommunens verksamhet och utnyttja naturliga processer i 
skötsel av park- och naturmark 

Effektmål: Användningen av kemiska bekämpningsmedel har 
minskat till miniminivå 

Kemiska bekämpningsmedel riskerar att påverka den biologiska mångfalden 
negativt. Detta påverkar samtliga ekosystemtjänster negativt och missgynnar den 
naturliga skadedjursbekämpningen. Kemiska bekämpningsmedel riskerar också 

att förorena våra grundvatten.    



Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby  
Metoder 

 

Utgår från: 
§ Befintligt underlag 

§  Forskningsresultat 

§  Egna idéer 

Utmaning : 

§  Avvägning detaljeringsgrad/tidsåtgång 

§  Korrekthet/generalisering 



Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby  
Kartläggning 

Areella näringar Vatten Luft och klimat Hälsa, upplevelser och 
kunskap

Biologisk mångfald

Mat

Material och energi

Genetiska resurser

Pollinering

Reglering av skadedjur

Dricksvatten

Flödesreglering

Rening av vatten

Erosionsskydd

Rening av luft

Klimatreglering

Bullerdämpning

Hälsa och fritidsupplevelser

Turism

Estetiska värden

Sociala relationer

Undervisning och kunskap

Tysta områden

Intellektuell och andlig 
inspiration

Biologisk mångfald



AREELLA NÄRINGAR 
Mat 

Material och energi 

Genetiska resurser 

Pollinering 

Skadedjursreglering 

 



Areella näringar  

Mat - strategier 

§ Strategi 1: Reservera befintlig och potentiell 
jordbruksmark 

§ Strategi 2: Skapa och upprätthåll god vattenkvalitet 

§ Strategi 3: Beakta i planeringen, skog och mark som är 
lämplig för svamp- och bärplockning, och som gynnar vilt 

§ Strategi 4: Lyft möjligheten till lokal odling i planerings- 
och parkutvecklingsprojekt 



Mat – befintliga områden 



Mat – potentiella områden 



Areella näringar  

Material och energi - strategier 

§ Strategi 5: Ta hänsyn till framtida möjlighet för lokal 
produktion av material och energi, samt hushållning med 
naturresurser. 



Material och energi – befintliga områden 



Material och energi – potentiella områden 



Areella näringar  

Genetiska resurser- strategier 

§ Strategi 8: Beakta områden med förekomster av lokalt 
växtmaterial som i framtiden kan bidra till en genetisk 
resurs 



Genetiska resurser – potentiella områden 



Areella näringar  

Pollinering/Skadedjursreglering - strategier 

§ Strategi 16: Möjliggör att det finns adekvat pollinering 
inom hela kommunen 

§ Strategi 17: Uppmuntra till ekologiskt markbruk i 
kommunens verksamhet och utnyttja naturliga processer 
i skötsel av park- och naturmark 

§ Strategi 18: Genom kommunens verksamhet uppmuntra 
till ekologisk odling 

§ Strategi 19: Bevara och anlägg strukturer som gynnar 
pollinering och skadedjursreglering vid exploatering i 
anslutning till jordbruksmark  



Pollinering –  
befintliga områden 



Skadedjursreglering –  
befintliga områden 



Planidéer  
Areella näringar 

§  Lyfta fram områden med brist på pollinering/
skadedjursreglering 

§  Peka ut områden lämpliga för privat odling 

§  Riktlinjer för exploatering vid jordbruksmark 

§  Riktlinjer för skötsel som gynnar mångfald 

§  Läge för diskussion om tillgång till jordbruksmark 



VATTEN 
Dricksvatten 

Flödesreglering 

Rening av vatten 

Erosion 



Vatten 

Dricksvatten - strategier 

§ Strategi 6: Bibehåll eller öka infiltrationen till 
grundvattentäkter. Rena förorenat dagvatten innan 
infiltrering. 

§ Strategi 7: Genomför de åtgärder som bidrar till 
uppnående och bibehållande av miljökvalitetsnormerna 
för vatten. 

 



Dricksvatten – Befintliga/potentiella områden 



Vatten 

Vattenrening/Flödesreglering - strategier 

§ Strategi 9: Bevara områden som kan vara viktiga för 
dagvattenhantering för framtida behov.  

§ Strategi 10: Fördröj dagvatten lokalt, gärna i öppna 
system där förutsättningar medger  

§ Strategi 11: Etablera och bibehåll kant- och skyddszoner 
längs med alla vattendrag och sjöar. 



Flödesreglering – Befintliga områden 



Flödesreglering – Bristområden 



Vattenrening – befintliga områden 



Vattenrening – bristområden 



Vatten 

Erosion - strategier 

§ Strategi 12: Använd vegetationens stabiliserande 
förmåga i erosionskänsliga områden 



Erosion – befintliga och bristområden 



Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, Planidéer  
Vatten 

§  Peka ut områden där exploatering/markanvändning bör 
ske med hänsyn till dricksvattentäkter/brunnar 

§ Bevara svämplan/sänkor som parkmarker vid exploatering 

§  Föreslå åtgärder i markanvändning som påverkar sjöar/
vattendrag 



LUFT OCH KLIMAT 
Klimatreglering 

Rening av luft 

Bullerdämpning 



Luft och klimat 

Klimatreglering/Luftrening - strategier 

§ Strategi 13: Bevara och utveckla grönstrukturens 
kapacitet till klimatreglering och rening av luft 

§ Strategi 14: Använd träd och andra växters kapacitet till 
rening av luft 

§ Strategi 15: Behåll befintliga träd och plantera nya träd 
och annan växtlighet i områden där risk för lokala 
värmeöar finns 



Klimatreglering – befintlig/potentiell/brist 



Rening av luft – befintlig/potentiell 



Luft och klimat 

Bullerdämpning - strategier 

§ Strategi 21: Mjukgör mark och använd gröna väggar och 
tak samt använd terrängmodellering där det passar 



Bullerdämpning – befintlig/potentiell/brist 



Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, planidéer  
Luft och klimat 

§  Peka ut grönområden som är kritiska för parkbris/skugga 

§  Peka ut bebyggelseområden där vegetation behöver 
tillföras för skuggning/bullerdämpning 

§  Vidare studier om vägområden och vegetation 



HÄLSA, UPPLEVELSER och KUNSKAP 
Hälsa och fritidsupplevelser 

Turism 

Estetiska värden 

Sociala relationer 

Undervisning och kunskap 

Tysta områden 

Intellektuell och andlig inspiration 



Hälsa, upplevelser och kunskap 

Hälsa, fritid och estetik - strategier 

§ Strategi 22: Använd riktlinjer för tillgång till park- och 
naturområden som redovisas i tabellen ”Riktvärden för 
tillgång till natur- och grönområden”  



Hälsa och friluftsliv – rekreativa strukturer 



Hälsa och friluftsliv – parktillgång 



Estetiska värden – befintliga områden 



Hälsa, upplevelser och kunskap 

Turism - strategier 

§ Strategi 24: Tillgängliggör och målgruppsanpassa 
information om samtliga områden intressanta för när- 
och upplevelseturism 

§ Strategi 25: Anpassa anläggningsgrad och skötselnivå 
inom områden intressanta för när- och upplevelseturism. 



Turism – befintlig  



Turism - potentiella områden 



Hälsa, upplevelser och kunskap 

Sociala relationer - strategier 

§ Strategi 23: Skapa och bevara gröna samlingspunkter 
på kommunnivå, stadsdelsnivå och områdesnivå 



Sociala relationer – befintliga/brist områden 



Sociala relationer – intervjustudie 



Hälsa, upplevelser och kunskap 

Undervisning och kunskap - strategier 

§ Strategi 26: Skydda viktig skolnatur via detaljplan eller 
liknande 



Undervisning och kunskap – tillgång, förskolor 



Undervisning och kunskap – tillgång, skolor 



¯0 1,5 3 Km

Undervisning och kunskap: målgrupp för exkursioner

 

Skolbarn-/ungdomar

 

Högskolestudenter

 

Allmänhet

Ekologigruppen 2015-02-17

Undervisning och kunskap – föreningar 



Hälsa, upplevelser och kunskap 

Tysta områden - strategier 

§ Strategi 27: Värna tysta områden och skapa nya 



Tysta områden – intervjustudie 



Hälsa, upplevelser och kunskap 

Intellektuell/andlig - strategier 

§ Strategi 27: Värna områden från störningar, både visuellt 
och buller 

$

¯0 1,5 3 Km

Besöksmål för intellektuell och andlig inspiration

$ Runsa fornborg
Kyrkogårdar Övriga ytor

Ekologigruppen 2015-02-19



$

¯0 1,5 3 Km

Besöksmål för intellektuell och andlig inspiration

$ Runsa fornborg
Kyrkogårdar Övriga ytor

Ekologigruppen 2015-02-19

Intellektuell och andlig inspiration – befintliga områden 



Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, planidéer  
Hälsa, upplevelser och kunskap 

§  Identifiera vilka grönområden som behöver bevaras/tillföras 
för att uppnå kvalité och tillgångsriktlinjer för 
§ Allmän parktillgång 
§ Sociala relationer 
§ Skolnatur 
 

§  Identifiera områden för turism/närturism och riktlinjer för 
utveckling av/inom dessa 

 



BIOLOGISK MÅNGFALD 
Biologisk mångfald 



Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald - strategier 
§ Strategi 28: Utveckla och bevara områden med hög 

biologisk mångfald 

§ Strategi 29: Anpassa skötseln av parker och gångvägar 
för att öka diversiteten 

§ Strategi 30: Arbeta med att anlägga viktiga strukturer för 
biologisk mångfald vid nyexploatering 

§ Strategi 31: På all kommunägd mark bedriva 
kontinuitetsskogsbruk och uppmuntra övriga skogsägare 
till det 

§ Strategi 32: Informera markägare och boende i 
Upplands Väsby om hur de kan bidra till att bevara och 
stärka den biologiska mångfalden 



Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, planidéer  
Biologisk mångfald 

§  Peka ut områden kritiska för spridningssamband 
§  Grönområden 
§  Bebyggda områden 

§  Peka ut särskilt värdefulla områden 

§  Riktlinjer för nyskapande/kompensation av biologisk 
mångfald 
§  Vilka strukturer ska tillföras vid exploatering 
§  Hur ska parker/naturområden skötas/utvecklas 



Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, planidéer  
Allt tillsammans 

§  Peka ut områden som är bra att bevara/utveckla eftersom 
§  De innehåller en tjänst som i sig är kritisk att bevara 
§  De skapar många olika tjänster  
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