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INNEHÅLL

– Ekosystemtjänster- vad är det?
Kommunikationssystem
Boverket

– C/O Cityföreningen+ Vägledningen

– Verktyg

– Frågor



EST VAD ÄR DET?

- Kommunikation och Boverket



”Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 
naturens ekosystem ger oss människor. De bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet.” Boverket



EXEMPEL I URBAN MILJÖ
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NATIONELLA IKONER



Livsmiljöer är en förutsättning 
för växt- och djurarters 

fortplantning, födosök och 
spridning. 

1.3
LIVSMILJÖER

Ekosystemens organismer 
bryter ned material på och i 

marken och frigör 
näringsämnen.

1.5
JORDMÅNSBILDNING

Ekosystemen ger oss mat 
genom möjligheter till 

odling, djurhållning, fiske 
och jakt. 

3.1
MATFÖRSÖRJNING



GRÖNOMRÅDET
I grönområdet finns en rik 
biologisk mångfald. Området är 
viktigt för de olika arternas 
livsmiljöer och det ekologiska 
samspelet. Här finns ett rikt djurliv, 
vilket gör pltsen till ett populärt 
rekreationsområde, perfekt för en 
springtur eller promenad.

I villastaden skapar trädgårdarna 
gynnsamma förhållanden för både 
växter och djur att frodas. 
Gräsmattor, träd och buskar 
reglerar lokalklimatet och är en del 
av kulturarvet.  

VILLASTADEN

VATTENDRAGET
Vattendraget utgör inte bara ett 
vackert inslag i stadsbilden som 
ger stadens dess identitet. Här 
verkar också en mängd olika 
viktiga ekosystem. Dess 
naturliga kretslopp renar och 
reglerar vatten, ger dricksvatten 
och mat. Att paddla längs med 
stränderna ger hälsa och 
rekreation.

FOTBOLLSPLANEN
Fotbollsplanen är en 
viktig plats för fysisk 
hälsa, möten mellan 
människor och kan 
också fördröja 
dagvatten.

VÅTMARKEN
I våtmarksområdet hjälper 
grönskan till att binda jorden och 
skyddar samtidigt staden från 
extremväder som översvämningar, 
erosion och torka. Våtmarken ger 
både oss, djur och småkryp näring 
och vatten. Hit kan vi ta oss om vi 
vill göra en inspirerande utflykt eller 
ta en kanottur i viken.

Parker och alléer fungerar som 
stadens lungor. Här skapar 
ekosystemen förutsättningar för en 
frisk miljö där både människor, djur 
och växter kan trivas. Parken är en 
viktig del av stadens gröna kulturarv. 
Här samlas människor för att träna, 
strosa, vila och umgås.

STADSPARKEN

MÅNGFUNKTIONALITET

Ppt med kommunikationsmaterial

https://www.boverket.se/contentassets/a66b3bf3fd40489bb5fe8c7f434b6c99/ekosystemtjanster---ikoner-och-illustrationer.potx


GLOBALA MÅLEN + EST



BOVERKET



BOVERKET



C/O CITY- FÖRENINGEN OCH VÄGLEDNINGEN



Elva aktörer från offentlig verksamhet, 
näringsliv och akademi går samman 
om en tvåårig projektansökan, som 
Vinnova beviljar.

Vinnova beviljar C/O City 
fortsatt finansiering.

Föreningen  C/O City 
bildas mars 2018

C/O City arrangerar konferensen ”Gröna 
lösningar skapar levande städer” tillsammans 
med Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova. 
Miljöminister Karolina Skog inledningstalar.

Konferens ” Låt staden 
grönska”  5 dec 2019 med 
Boverket, NVV, SKL       Per 
Bolund, Helena Bjarnegård

Q- GYF utvecklas till 
juni 2019 NVV 
Stadsinnovationer

Första ”Vetenskapliga råd” 
hålls! 

C/O City verkar för gröna levande samhällen som 
ska leverera ekosystemtjänster för alla
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http://www.cocity.se/wpcontent/uploads/2018/06/ekosystemtjanster-i-stadsplanering-en-vagledning-co-city.pdf


ARBETSSÄTT





Mölnlycke Härryda kommun, olika aktörer i kommunen identifierar olika ekosystemtjänster på en karta











VERKTYG



VERKTYG

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/ester/
https://www.cocity.se/verktyg/qgyf/
https://www.cocity.se/verktyg/ekosystemtjanster-stadsplanering-inspiration-och-praktiska-tips/


VERKTYG



- Handledning GYF AP
- Excelmall GYF AP
- Din egen CAD eller GIS

GRÖNYTEFAKTOR
FÖR ALLMÄN PLATS

VERKTYGET GYF AP



biologisk mångfald pollination klimatanpassning, mikroklimat

klimatanpassning, dagvatten bullerdämpning hälsa, rekreation & kultur

Exempel GYF AP Kartering Sege Park Malmö

VERKTYGET GYF AP



VERKTYGET Q-GYF 



• Ett open source plugin till QGIS, gratis att ladda ner och 
använda

• Effektivisera och underlätta kartläggning, visualisering och 
planering av ekosystemtjänster.

• Effektivisera GYF beräkningar, 30-70 % tidsbesparing
• Visualiserar ekosystemtjänster, rapport och export involverar 

kartor
• Visar vilka ekosystemtjänster som finns, vad som försvinner 

och vad som tillkommer
• Ger ett diskussions- och beslutsunderlag som kan följa med i 

plan- och byggprocessen
• Kvantitativt värde, kan användas som motvikt mot andra 

värden i stadsbyggnad
• En mer systematiserat arbetsmetod!

• Finansierat av Naturvårdsverkets stöd stadsinnovationer

• Utgår från Grönytefaktorn för allmän platsmark (GYF AP)

VERKTYGET Q-GYF 



ENKEL EST-ANALYS
Solleröns hjärta



- Sätt ekosystemtjänsterna på 
kartan! Konflikter och synergier

- Inventera det redan byggda

- C/O Citys vägledning pdf

- Boverkets vägledning

- Varmt välkomna som  medlemmar
i C/O City! 

HÄR

HÄR

HÄR

MEDSKICK

www.cocity.se

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
https://www.cocity.se/verktyg/ekosystemtjanster-stadsplanering-inspiration-och-praktiska-tips/
https://www.cocity.se/medlemskap-2/


TACK!

ulrika@gaiaark.se
gaiaark.se
info@cocity.se
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