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Förord  

Detta PM utgör en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet ”Värdering av 

ekosystemtjänster av urban grönska” för Trafikverket. I PM:et presenteras allmänna resultat och 

reflektioner, en ickemonetär värderingsmodell och resultat från de två fallstudieområden som är 

infrastrukturnära dvs. Kungsparken och Skansen Lejonet i Göteborg.  

För Trafikverket är det viktigt att vara delaktig i kunskapsutvecklingen kring ekosystemtjänster och 

värdering av dessa då vi är en myndighet med en tydlig koppling till mark- och vattenanvändning. 

Därmed påverkar vår verksamhet ekosystemen och deras förmåga att leverera produkter och tjänster 

till samhället och oss människor som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Trafikverket har i uppdrag 

av regeringen att bidra till arbetet med grön infrastruktur som leds av Naturvårdsverket och 

länsstyrelserna. Där ingår att synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt 

integrera dessa i Trafikverkets ställningstaganden och beslut senast 2018.  

Följaktligen blir metoder och verktyg för att arbeta med och kommunicera ekosystemtjänsternas värde 

av stor vikt i de handlingar vi tar fram som till exempel åtgärdsvalsstudier, 

miljökonsekvensbeskrivningar, landskapsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar då dessa 

ligger till grund för Trafikverkets beslut. Forskningsprojektet har bidragit med kunskap om hur vi kan 

använda ekosystemtjänster när vi planerar för och bygger vår infrastruktur. 

En viktig slutsats från forskningsprojektet är att stadens informella grönska har stor betydelse, inte 

minst för rekreation. Trafikverket kan därmed genom myndighetsutövning och olika former av 

rådgivning påverka hur ekosystemtjänster nyttjas och utvecklas i rätt riktning. 

PM:et riktar sig till medarbetare på Trafikverket som arbetar med eller vill lära sig mer om hållbar 

utveckling, samhällsekonomiska bedömningar och miljöfrågor m.m. kopplat till stadens 

ekosystemtjänster. 

/Kajsa Ström,  

Landskapsarkitekt på Investering Stockholm – Öst och handläggare för projektet 

2017-08-30, Solna 
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Introduktion 

I början av 2010-talet identifierade ett antal forskare och praktiker verksamma i Göteborg behovet av 

att kartlägga, synliggöra och värdera den urbana grönskan. Med stöd av Mistra Urban Futures 

utarbetades det transdisciplinära forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban 

grönska”. Medverkande forskare var från Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Sveriges 

lantbruksuniversitet, Högskolan i Gävle i samarbete med tjänstemän från Göteborgs stad och 

Trafikverket. Projektet pågick mellan åren 2013 och 2016 och finansierades av Forskningsrådet 

Formas (grant 2012-3411-22602-60), Trafikverket och Mistra Urban Futures. 

Inom forskningsprojektet studerades bland annat ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad 

luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. Dessutom kartlades 

delar av den biologiska mångfalden. För att kunna värdera de ekosystemtjänster som ingick i projektet 

utvecklades en stegvis metod med tillhörande schablonvärden. I ett kommunikationsprojekt 

finansierat av Forskningsrådet Formas tas en handbok för metoden fram. Denna beräknas vara klar i 

slutet av 2017. 

Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Trafikverket. Här presenteras resultaten från 

forskningsprojektet översiktligt. Därefter följer mer information från de delar av forskningsprojektet 

som rör de två fallstudieområdena Kungsparken och Skansen Lejonet i Göteborg. Dessa två områden 

är av specifikt intresse för Trafikverket eftersom de geografiskt ligger nära trafikinfrastruktur.  

Många forskare och praktiker har bidragit till forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av 

urban grönska” vars resultat ligger till grund för denna rapport. Särskilt vill vi tacka Marcus Hedblom, 

Sveriges Lantbruksuniversitet, Igor Knez, Högskolan i Gävle, Fredrik Lindberg, Göteborgs universitet, 

Åsa Ode Sang, Sveriges Lantbruksuniversitet, Håkan Pleijel, Göteborgs universitet, Pontus Thorsson, 

Chalmers tekniska högskola, Ingela Gustafsson, Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad, samt 

Malin Andersson, tidigare vid Trafikverket och Kajsa Ström, Trafikverket. 

/Författarna 

Jenny Klingberg, PhD, arbetade under projektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban 

grönska” vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. Nu anställd som 

miljöforskningsinformatör och forskare vid Göteborgs botaniska trädgård. 

Yvonne Andersson-Sköld, professor, arbetade under projektet ”Värdering av ekosystemtjänster av 

urban grönska” vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. Nu anställd som 

forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 

Bengt Gunnarsson, professor, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. 

Sofia Thorsson, professor i naturgeografi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. 

Ledde tillsammans med Bengt Gunnarsson projektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban 

grönska”. 
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Sammanfattning 

Urbaniseringen och förtätningen av svenska städer har lett till en fragmentering och minskning av 

urban grönska under de senaste årtiondena. Trots grönskans betydelse för ett gott och miljömässigt 

hållbart stadsliv prioriteras grönskan ofta bort när städer förtätas eller trafikinfrastruktur byggs om. 

Det finns därför ett stort behov att synliggöra grönskans värde och förmåga att leverera nödvändiga 

tjänster för oss människor, så kallade ekosystemtjänster.  

Inom forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” har 

ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, 

rekreation och välbefinnande studerats. Dessutom kartlades delar av den biologiska mångfalden. 

Forskningsprojektet genomfördes i Göteborg 2013-2016. Resultaten från forskningsprojektet i sin 

helhet stödjer tidigare studier som visat att den urbana grönskan är mycket betydelsefull och utgör en 

bas för stadens ekosystemtjänster. En viktig slutsats från forskningsprojektet är att stadens informella 

grönska har stor betydelse, inte minst för rekreation.  

Inom forskningsprojektet utvecklades en metod för att bedöma hur mycket nytta som grönskan i ett 

område kan bidra med samt en samlad värdering av dessa ekosystemtjänster. Metoden är systematisk 

och vetenskapligt grundad och kan hantera flera komponenter av grönskan (träd, buskar, osv) och 

flera ekosystemtjänster. Metoden består av fem steg; 1) kartläggning och inventering, 2) bedömning av 

hur effektivt grönskan bidrar till ekosystemtjänster, 3) bedömning av effekten, dvs. mängden grönska i 

kombination med hur effektivt den bidrar till de ekosystemtjänster som studeras, 4) bedömning av 

nyttan som grönskan bidrar med och 5) samlad värdering. Metoden beskrivs översiktligt i denna 

rapport. En mer utförligare beskrivning av metoden håller på att tas fram. Denna handbok kommer att 

vara fritt tillgänglig via bland annat projektets hemsida 

(http://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/ekosystemtjanster). 

Två av de sju fallstudieområdena som ingick i forskningsprojektet bedömde Trafikverket som särskilt 

intressanta på grund av deras närhet till trafikinfrastruktur; Kungsparken som är en gammal park som 

ligger centralt i Göteborg samt Skansen Lejonet som är en grönyta omgiven av trafikinfrastruktur i 

form av vägar och spårvägar. I denna rapport redovisas i detalj resultat av mätningar och 

inventeringar i dessa områden samt den värdering av ekosystemtjänster som metoden gjort möjlig. 

För Kungsparken bedömdes värdet av de ekosystemtjänster som området har möjlighet att bidra med 

till måttligt. Parken ligger centralt i staden med god tillgänglighet för närboende och besökare. Det är 

viktigt att nuvarande värde upprätthålls. För Skansen Lejonet bedömdes värdet av de 

ekosystemtjänster som området har möjlighet att bidra med också till måttligt. Tyvärr ligger området 

relativt otillgängligt, vilket gör att Skansen lejonets möjliga bidrag till ekosystemtjänstvärden inte till 

fullo kommer till allmänhetens nytta. 

 

 

 

  

http://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/ekosystemtjanster


Bakgrund 

Urbaniseringen och förtätningen av svenska städer har lett till en fragmentering och minskning av 

urban grönska under de senaste årtiondena. Trots grönskans betydelse för ett gott och miljömässigt 

hållbart stadsliv prioriteras grönskan ofta bort när städer förtätas eller trafikinfrastruktur byggs om. 

Det finns därför ett stort behov att synliggöra grönskans värde och förmåga att leverera nödvändiga 

tjänster. 

För att synliggöra de essentiella värden grönska och natur erbjuder oss människor har begreppet 

ekosystemtjänster utvecklats (MA, 2005). Detta koncept innefattar hela kedjan från till exempel en 

grönstruktur som en park, de funktioner parken har och de tjänster dessa funktioner medför.  

 

Figur 1. Ekosystemtjänster är en relation mellan ekologi/natur och människor. Den kan beskrivas som en värdekedja från 
ekologiska strukturer (platsbundna) som producerar tjänsten och nytta och värde för människor och samhälle. [Bildkälla: 
Magnus Tuvendal, Calluna från Trafikverkets arbetsmaterial ”PM om ekosystemtjänster och miljöbedömning i 
åtgärdsplanering inför nationell plan”, KMV Forum & Calluna, augusti 2017.] 

Under 2014 konstaterade regeringen att människan är beroende av ekosystemtjänster som ren luft och 

vatten. Samma år antogs propositionen "En svensk strategi för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster” och ett nytt etappmål kopplat till miljömålet Biologisk mångfald formulerades 

som: 

 Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara 

allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och 

andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. 

Detta etappmål återspeglas i regeringens beslut om inriktningsplanering till Trafikverket. Trafikverket 

är en myndighet med en tydlig koppling till mark- och vattenanvändningen och därmed påverkan på 

ekosystemens tjänster. 

Ekosystemtjänster delas in i tre grupper; 1) försörjande, t.ex. spannmål, dricksvatten, trävirke, 

bioenergi, 2) reglerande, t.ex. pollinering, rening av luft och vatten, klimatreglering och 3) kulturella 

t.ex. välbefinnande och inspiration, estetiskt värde. Dessutom finns de så kallade stödjande tjänsterna. 

Dessa är en förutsättning för att de övriga skall fungera. Exempel på sådana är fotosyntes och 

jordmånsbildning. 

ekosystemtjänst	 välbefinnandeekologi

ekologisk	produktionsfunktion

ekonomisk	produktionsfunktion
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Figur 2. Vanligast är att dela in ekosystemtjänster i de fyra grupperna: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. 
[Bildkälla: Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster, Guide för värdering av ekosystemtjänster, 2015. 
Rapport 6690 2015.] 

Inom forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” undersöktes bland 

annat ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, 

bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. Dessutom kartlades delar av den biologiska 

mångfalden (träd, buskar, örter, bin och sångfåglar) som bedömdes ha stor påverkan på 

ekosystemtjänsterna. Inom projektet togs en metod fram för att bedöma hur mycket nytta som 

grönskan i ett område kan bidra med samt en samlad värdering av dessa ekosystemtjänster 

(Andersson-Sköld et al., 2017a). Metoden är systematisk och vetenskapligt grundad och kan hantera 

flera komponenter av grönskan (träd, buskar, och så vidare) och flera ekosystemtjänster.  

I denna rapport presenteras först arbetssätt i forskningsprojektet, de mätmetoder som använts och 

generella resultat. Därefter presenteras metoden för värdering. Sist i rapporten redovisas resultat för 

fallstudieområdena Kungsparken och Skansen Lejonet.  

Arbetssätt i projektet 

Forskare och praktiker har samverkat under hela projekttiden, från utformning av projektidé, val av 

studieområden och till utveckling av metod för praktisk tillämpning. Mätningar, inventeringar och 

analyser har organiserats i grupper: 

• Kartläggning av urban grönska (mängd och placering med hjälp av data från flygburen 

laserskanning) 

• Biologisk mångfald1 

• Klimatreglering 

• Luft- och vattenhantering 

• Bullerdämpning  

• Rekreation och välbefinnande 

                                                           
1 Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter 

och livsmiljöer som finns på jorden. I det här projektet har antal arter av träd, buskar, örter, bin och 

sångfåglar ingått i inventeringen av biologisk mångfald. 

http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster


Samarbetet mellan grupperna har varit nära med regelbundna gemensamma möten och avstämningar. 

Resultaten har sedan använts som bas när en samlad bedömning gjorts och en metod för praktisk 

tillämpning har utvecklats gemensamt i projektet. 

Studieområden 

Forskningsprojektet genomfördes i Göteborg som har ett högt förtätningstryck. Detta på grund av 

bland annat bostadsbrist och vars nordliga geografiska läge nära älv och hav gör staden känslig för 

klimatförändringar. Goda kontakter med lokala intressenter och tillgång till data bidrog också till att 

denna stad ansågs som lämplig för fallstudier. 

Göteborg är en relativt grön stad där andelen grönyta är 69 %. I detta inkluderas både vegetation på 

bebyggd mark (t ex villaträdgårdar) och obebyggd mark (t ex parker och kyrkogårdar). Mer än hälften 

av befolkningen (58 %) har ett grönområde på minst 10 hektar inom 300 meter från bostaden (SCB, 

2010). Det är dock viktigt att påpeka att även om Göteborg är en grön stad så är grönskan inte jämt 

fördelad. I centrum av staden finns det endast ett fåtal större grönområden.  

Sju fallstudieområden i Göteborg valdes ut för att representera en gradient av grönska/bebyggelse från 

förortsskog till grannskapsområde (se figur 1). Trafikverket bedömde att Kungsparken (område 3 i 

figur 1) och Skansen Lejonet (område 5 i figur 1) var särskilt intressanta ur deras perspektiv på grund 

av att infrastruktur (vägar och järnvägar) starkt påverkar dessa områden.  

 

Figur 3. Karta över de sju fallstudieområdena som ingått i forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban 
grönska”; 1) Titteridamm, skogsområde i förort, 2) Guldheden, centralt skogsområde, 3) Kungsparken, gammal stadspark, 
4) Änggårdskolonin, koloniområde, 5) Skansen Lejonet, grönyta i trafikinfrastruktur, 6) Sörhallsparken, park och 
naturområde samt 7) Wieselgrensplatsen, bostadsområde. Notera att skalan varierar i de olika delfigurerna. 
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Metoder för mätningar i Kungsparken och Skansen 
Lejonet 

Kartläggning av grönska med LiDAR 

Detaljerad kartläggning av stadens vegetation är en viktig förutsättning för att värdera 

ekosystemtjänster i städer. På senare tid har flygburen laserskanning (Light Detecting And Ranging, 

LiDAR) möjliggjort framtagandet av detaljerad 3D-information av grönska i bebyggda områden. Inom 

forskningsprojektet har ett högupplöst LiDAR-dataset från Göteborgs stads stadsbyggnadskontor 

använts för att kartlägga vegetationen i fallstudieområdena i form av krontäckning (dvs. den andel av 

markarealen som är belägen under träd- eller buskkronor över 1 meter) och vegetationshöjd. För mer 

information se Lindberg et al. (2013). 

Ovan beskrivna LiDAR-data har också använts för att ta fram mängden bladyta för träd och buskar. 

Bladytan, dvs. antal kvadratmeter blad (en sida av bladet) på träd och buskar ovanför en kvadratmeter 

mark (leaf area index, LAI), är ett grundläggande ekologiskt karaktärsdrag som bland annat har 

betydelse för hur fort solinstrålningen avtar under trädkronorna, gasutbytet mellan träd och atmosfär 

(inkl. vattenånga) och hur mycket regnvatten som fångas upp vid nederbörd. För mer information om 

hur bladytan modellerats utifrån LiDAR-data för Göteborg se Klingberg et al. (2017a). 

Inventering av biologisk mångfald 

Fokus för inventeringen av biologisk mångfald var sådant som är väl synligt för besökande människor, 

och inte till exempel insektsdiversitet i död ved. Vegetationen är en viktig del av den biologiska 

mångfald som människor uppfattar (Gunnarsson et al. 2017), men även sångfåglar har stort inflytande 

på hur människor upplever en plats i staden (se t ex Hedblom et al. 2014, 2017). Humlor och bin 

inkluderades också då det är insekter som är iögonfallande för allmänheten och som utför en viktig 

ekosystemtjänst (pollinering). 

Fältinventering av vegetationen i fallstudieområdena gjordes med samma metod som används inom 

det nationella miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige, se 

Ståhl et al., 2011 och Essen et al. 2003). Det innebär att vegetationen undersöktes genom att inventera 

träd, buskar och örter i cirklar med radie 20 meter, 10 meter och 0.28 meter för respektive växtgrupp. 

I fallstudieområdet Kungsparken inventerades träd och buskar i fyra cirklar och örter i 12 cirklar. I 

fallstudieområdet Skansen Lejonet inventerades träd och buskar i tre cirklar och örter i nio cirklar. 

Både inhemska och icke-inhemska arter togs med i beräkningen av mångfald av arter i detta projekt. 

För mer information se Gunnarsson et al. (2017). 

Fågelinventeringar genomfördes med s.k. punktinventeringar (Gunnarsson et al. 2017). I varje 

fallstudieområde räknades sångfåglar vid två punkter som besöktes tre gånger april-juni 2013. 

Tidsmässigt inleddes inventeringarna inom 30 minuter från soluppgången och avslutades senast tre 

timmar efter soluppgången. Vid varje punkt gjordes en fem minuters punkträkning då alla 

fågelobservationer, hörda och sedda, inom området noterades. Ett diversitetsindex (Simpsons 

inverterade index 1/D, se Magurran 2004) räknades ut för sångfåglar i varje grönområde.  

Pollinatörer i form av totalt antal individer av vildbin, inklusive humlor, samt honungsbin inventeras i 

så kallade punktinventeringar. Varje punkt bestod av en cirkel med tre meters radie och bin räknades 

under fem minuter. I varje grönområde har tre punkter inventerats vid tre tillfällen under juli-augusti 



2013. Punkterna har varit belägna vid förekomster av blommande kärlväxter. Dessa inventeringar ger 

ett slags index över förekomst av bin. För mer information se Gunnarsson et al. (2017) och 

Gunnarsson och Federsel (2014). 

Mätningar av luftföroreningar 

För att undersöka vegetationens effekt på luftkvaliteten lokalt gjordes mätningar av luftföroreningar. I 

Kungsparken gjordes mätningarna på två platser på olika avstånd in i parken, 20 respektive 150 meter 

från Nya Allén, en väg som går genom parken. Vid Skansen Lejonet gjordes mätningarna på två platser 

på samma avstånd från motorvägen, en plats med vegetation och en plats utan vegetation. 

Luftföroreningarna kvävedioxider NO2 och marknära ozon O3 mättes med passiva provtagare från IVL 

Svenska miljöinstitutet. PAH (polycykliska aromatiska kolväten) mättes i samarbete med Arbets- och 

miljömedicin, Göteborgs universitet med en annan typ av passiv provtagare. De passiva provtagarna 

ger ett integrerat medelvärde för den tid de varit exponerade (tvåveckorsperioder för NO2 och O3 och 

fyraveckorsperioder för PAH). För mer information om luftföroreningsmätningarna se Grundström 

och Pleijel (2014) och Klingberg et al. (2017b).  

Uppskattning av permeabel yta 

För dagvattenhanteringen har förutom mängden bladyta även andel permeabel yta betydelse, det vill 

säga markens förmåga att släppa igenom och låta vatten infiltrera marken. Andelen hårdgjord yta 

inom fallstudieområdena bedömdes visuellt genom att använda google maps tillsammans med 

platsbesök. För mer information se rapport av van Kleef (2017).  

Utskick av enkät till närboende 

En enkät skickades ut till 500 slumpmässigt utvalda närboende till Kungsparken. Bedömningen 

gjordes att Skansen Lejonet inte har några direkt närboende då det ligger avskilt av industrimark, 

motor-, spår- och järnväg. Enkäten innehöll frågor om användning och erfarenhet av grönområdet 

samt uppfattning om och attityd till grönområdet specifikt samt grönska i städer generellt. För mer 

information om enkäten se Ode Sang et al. (2016), Gunnarsson et al. (2017) och Hedblom et al. (2017). 

Bullerdämpning och klimatreglering 

Utöver ovan beskrivna metoder har också mätningar gjorts av vegetationens bullerdämpande effekt 

samt trädens avkylande effekt genom skuggning och transpiration, dock ej specifikt för 

fallstudieområdena Kungsparken och Skansen Lejonet. Generella resultat från projektet inklusive för 

dessa ekosystemtjänster beskrivs nedan. 
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Allmänna resultat och reflektioner från projektet 

Resultaten från forskningsprojektet i sin helhet stödjer tidigare studier som visat att den urbana 

grönskan är mycket viktig och utgör en bas för stadens ekosystemtjänster. En viktig slutsats från 

forskningsprojektet är att stadens informella grönska är viktig, för till exempel dagvattenhantering och 

filtrering av luftföroreningar och inte minst för rekreation.  

Kartläggning av urban grönska 

För att kunna bedöma grönskans förmåga att leverera olika ekosystemtjänster krävs bland annat 

information om hur mycket grönska det finns inom ett område, var den finns i relation till befintlig 

bebyggelse samt vilken typ av grönska det är. LiDAR-data gör det möjligt att kartlägga vegetation med 

hög noggrannhet över stora områden. Det finns många potentiella användningsområden såsom 

kartering av informell vegetation, gräsytor, gatuträd med mera samt förändring över tid. För mer 

information se Lindberg et al. (2013) och Klingberg et al. (2017). 

Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald är av central betydelse för urbana ekosystemtjänster. Den biologiska mångfalden 

varierade kraftigt mellan de undersökta grönytorna. Biologisk mångfald av betydelse för 

ekosystemtjänster kan finnas i ”oväntade” områden och olika typer av skötsel kan förstärka 

biodiversiteten av till exempel pollinatörer i staden. Det är dock viktigt att betona att förutsättningarna 

för biologisk mångfald påverkas av flera olika faktorer, inte minst geografiskt läge. Det behövs 

basinventeringar med samma metodik för att kunna göra jämförelser mellan områden. För mer 

information se Gunnarsson et al. (2017) och Gunnarsson och Federsel (2014). 

Vegetationens påverkan på det lokala klimatet 

Vegetation sänker lufttemperaturen i städer såväl dagtid som nattetid genom skuggning och 

transpiration. Träden transpirerar även efter solnedgången vilket har stor betydelse för avkylningen 

nattetid. Träd på solbelysta platser ger skugga och transpirerar mer än träd i skuggade miljöer (t ex vid 

nordsidan på hus), dvs. har större kyleffekt. Bra växtförhållanden i form av god tillgång till vatten och 

stor andel permeabla ytor i närmsta omgivningen leder till ökad transpiration och därmed större 

kyleffekt. För mer information se Konarska et al. (2016a) och Konarska et al. (2016b). 

Effekter av urban vegetation på luftföroreningar 

Variationen i luftkvalitet är stor mellan centrum och stadens utkant. När mätningar gjordes på samma 

avstånd från en starkt trafikerad väg var halten av föroreningar lägre inne i än utanför grönska i form 

av buskar och träd längs vägen. Den effekten var större då grönskan var fullt utvecklad jämfört med 

före lövsprickningen. Dessvärre är luftkvaliteten sämst på vinterhalvåret, då växternas luftrening är 

som minst effektiv. Luftkvaliteten är bättre inne i parker. Denna parkeffekt består av en kombinerad 

effekt av avstånd och deposition. Det innebär att vägval genom den urbana miljön avgör exponeringen. 

Grönområden och urban grönska bidrar till förbättrad luftkvalitet, men kan inte ersätta minskade 

utsläpp. För mer information se Grundström och Pleijel (2014) och Klingberg et al. (2017b). 

 



Effekter av urban vegetation på buller 

Vegetationen har en bullerdämpande verkan för frekvenser som är vanliga i trafikbuller. Minskningen 

i ljudnivå var större över längre avstånd, dvs. med ökande mängd grönska i form av träd, buskar och 

gräsmattor. Denna effekt kan vara av betydande vikt på stadsskala. Exakt beskrivning av den 

fysikaliska processen är inte klar. För mer information se Klingberg et al. (2017b). 

Rekreation och välbefinnande 

Områden som upplevs mer naturlika genererar fler aktiviteter, har högre estetiskt värde och ger högre 

grad av välbefinnande. Utifrån enkätstudierna kunde man se att kvinnor upplever ett större estetiskt 

värde av grönområden, är mer aktiva och har högre uppskattat välbefinnande associerat med 

grönområden jämfört med män.  

Äldre ser större estetiska värden av grönområden och deltar i högre grad i naturrelaterade aktiviteter 

jämfört med yngre människor. Ju starkare psykologisk anknytning (platsidentitet) till området de 

boende har, desto starkare välbefinnande upplever de sig ha på platsen.  

Resultaten pekar på behovet/nyttan av grönområden för den urbana befolkningen och vikten av 

områden som har en naturlik karaktär inom ett nära avstånd från bostaden. Vidare bidrar olika 

naturljud (till exempel fågelsång) positivt till upplevelsen av grönområden i staden. Kvinnor och äldre 

upplevde relativt sett större lugn då de hörde naturljuden än män och yngre gjorde. Områden med hög 

uppmätt biodiversitet, relativt sett, genererade högre estetiska och ljudmässiga upplevelser än 

områden med låg biodiversitet. För mer information se Ode Sang et al. (2016), Gunnarsson et al. 

(2017), Hedblom et al. (2017) samt Knez et al. (inskickad 2017). 
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Metod för värdering av ekosystemtjänster 

Inom forskningsprojektet har en metod tagits fram som kan användas för att bedöma hur mycket 

ekosystemtjänster som kan erhållas från ett område och hur dessa kan värderas (Andersson-Sköld et 

al., 2017a). Metoden är systematisk och vetenskapligt grundad och kan hantera flera komponenter av 

grönskan (träd, buskar, och så vidare) och flera ekosystemtjänster. 

Metoden som tagits fram användes för de studieområden som ingick i projektet och de mätningar som 

gjorts inom projektet. Följande centrala reglerande och kulturella ekosystemtjänster bedömdes och 

värderades: 

Reglerande 

• Pollinering av humlor och bin 

• Vindreduktion 

• Avkylning till följd av skuggning och avdunstning 

• Förbättrad luftkvalitet genom att föroreningar deponeras på bladytan 

• Bullerdämpning 

• Dagvattenhantering till följd av avdunstning och markgenomsläpplighet 

Kulturella 

• Rekreation och mental och fysisk hälsa, såsom lugn och ro, upplevt välbefinnande samt fysiska 

utomhusaktiviteter 

• Estetiskt värde 

 

Dessa ekosystemtjänster valdes med tanke på den kompetens som ingick i forskningsprojektet. 

Metoden kan dock i framtiden utvecklas till att innefatta fler ekosystemtjänster och även fler 

komponenter av grönskan. 

Metoden kan till exempel användas för att:  

1) Jämföra effekten och/eller värdet av ekosystemtjänster mellan två eller flera områden. 

2) Bedöma inverkan på effekten och/eller värdet av ekosystemtjänster från ett område vid 

förändringar, till exempel förändrad markanvändning. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av metoden. En handbok för metoden håller på att tas fram 

inom ett kommunikationsprojekt finansierat av Forskningsrådet Formas som beräknas vara färdig i 

december 2017. För fler detaljer kring värderingsmetoden samt vilken data som behövs för att 

använda den och hur dessa data bör tas fram finns i handboken Andersson-Sköld et al. (2017b). 



Handboken kommer att vara tillgänglig via bland annat projektets hemsida 

(http://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/ekosystemtjanster). I denna rapport beskrivs hur 

metoden använts i studieområdena Kungsparken och Skansen Lejonet som exempel på hur metoden 

kan tillämpas. 

Metoden utförs i fem steg; 1) kartläggning och inventering, 2) funktionen, dvs. bedömning av hur 

effektivt grönskan bidrar till ekosystemtjänster, 3) bedömning av effekten, dvs. mängden grönska i 

kombination med hur effektivt den bidrar till de ekosystemtjänster som studeras, 4) bedömning av 

nyttan som grönskan bidrar med och 5) samlad värdering. Metoden beskrivs övergripande i figur 2 och 

respektive steg beskrivs mer utförligt nedan. 

 

Figur 4. Den stegvisa processen som vi använt inom projektet för att bedöma och värdera ekosystemtjänster från en park 
eller annat urbant grönområde (Andersson-Sköld et al. 2017a). 

Steg 1 – kartläggning och inventering 

För att kunna bedöma hur mycket av en ekosystemtjänst ett område kan bidra med, har det först 

identifierats ett antal mätbara indikatorer (tabell 1). Exempel på indikatorer är bin som bidrar till 

pollinering, blad-yta per ytenhet för vindreduktion och deposition av luftföroreningar och mängd 

permeabel yta för hantering av dagvatten. De kulturella ekosystemtjänsterna är mer komplexa att 

bedöma och värdera. Ett viktigt resultat från forskningsprojektet är att rekreation och välbefinnande 

samt estetiskt värde kan relateras till diversitet av sångfåglar och artrikedom av träd, buskar och örter.  

I det första steget i metoden ingår att kartlägga och inventera det aktuella området. A(i), från 

engelskans abundance, beskriver hur mycket av respektive indikator som finns inom det område som 

studeras. Metoder för kartläggning och inventering av indikatorerna beskrivs i avsnittet Metoder för 

mätningar ovan samt mer detaljerat i Handboken (Andersson-Sköld et al 2017b). För att veta vad som 

är mycket och lite av respektive indikator görs också en klassning enligt tabell 1. Hur klassningen tagits 

fram beskrivs i Handboken (Andersson-Sköld et al 2017b). 

http://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/ekosystemtjanster


19 
 

Antalet arter och individer inom organismgrupperna träd, buskar, örter, bin och sångfåglar varierar 

avsevärt inom landet bland annat beroende på klimatiska förhållanden som påverkar möjligheten för 

olika arter att etablera sig i lämpliga miljöer. Klassningen i tabell 1 gäller därför i första hand för 

Göteborgsområdet. Om man tillämpar metoden i andra delar av Sverige bör man utföra 

basinventeringar som täcker in den biologiska variation som finns inom och i anslutning till staden 

(tätorten). De så kallade "växtzonerna" i Sverige avspeglar delvis möjligheterna för maximal 

artrikedom hos kärlväxter. 

Det är viktigt att inventeringen utför på ett standardiserat sätt när metoden används för att jämföra 

olika områden med varandra eller för att bedöma i vilken omfattning det möjliga värdet av 

ekosystemtjänster påverkas över tid eller vid olika förändringar av markanvändning. Det är i princip 

möjligt att använda befintliga data men det kan vara problematiskt. Om inte inventeringarna gjorts på 

ett likvärdigt sätt vid jämförelse mellan två områden kan det finnas fler arter i det ena området om 

mer tid lagts ner på inventeringarna där. Inventeringarna måste således göras på ett likvärdigt sätt och 

under likvärdig tidsperiod för att kunna jämföras. 

 

 



Tabell 1. Klassning av mängden indikatorer för Göteborgsområdet. 

Indikator Klass 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bin (antal individer) <9 9 – 19  20 – 29  30 – 39  40 – 49 50 – 58  59 – 68  69 – 78  79 – 88  89 – 98  > 98 

Bladyta per ytenhet 

(m² ha-1) 

< 3713 3713 –  

7427 

7428 –  

11140 

11141 – 

14854  

14855 – 

18567  

18568 –  

22281 

22282 – 

25994  

25995 – 

29708 

29709 – 

33421  

33422 – 

37135  

> 37 135 

Kronyta 

(täckningsgrad i %) 

<9 9 – 18  19 – 27  28 – 36  37 – 45  46 – 54  55 – 63  64 – 72  73 – 81  82 – 90  > 90 

Sångfåglar - Simpson 

index (1/D) 

< 1,02 1,02 – 

2,05  

2,06 – 

3,08 

3,09 – 

4,10 

4,11 – 

5,13 

5,14 – 

6,16 

6,17 – 

7,19 

7,20 – 

8,21 

8,22 – 

9,24 

9,25 – 

10,27 

> 10,27 

Antal trädarter ha-1 < 2 2 – 14  15 – 21  22 – 27  28 – 34 35 – 40  41 – 47 48 – 54  55 – 60  61 – 66  > 66 

Antal buskarter ha-1 < 2 2 – 23  24 – 34  35 – 45  46 – 56 57 – 67    68 – 78  79 – 89  90 – 100  101 – 111  > 111 

Antal örtarter m-2 < 2,0 2,1 – 4,0   4,9 – 6,0 6,1 – 8,0  8,1 – 9,0  9,1 – 11,0  11,1 – 

13,0  

13,1 – 

14,0 

14,1 – 

16,0  

16,1 – 

18,0  

> 18,0 

Permeabel yta (%) <9 10 – 18  19 – 27  28 – 36 37 – 45 46 – 54  55 – 63  64 – 72  73 – 81  82 – 90  > 90 

 

 



Steg 2 – funktionen och dess effektivitet  

Hur stort bidrag, dvs. effekt, som kan erhållas från en ekosystemtjänst beror inte bara på 

mängden indikator utan också på hur effektivt denna indikator tillhandahåller tjänsten. Hur 

mycket en specifik indikator (i) bidrar till en specifik ekosystemtjänst (j) beskrivs med en 

effektivitetsfaktor (f(i,j)). Effektivitetsfaktorn avser ett potentiellt maxvärde för indikatorns 

förmåga att leverera ekosystemtjänster. 

I detta projekt har effektivitetsfaktorer tagits fram med hjälp av litteratur och egna 

mätningar klassat på en skala 1–3. Klass 1 innebär att indikatorn bidrar lite till den aktuella 

tjänsten, klass 2 måttligt och klass 3 stort bidrag. På grund av svårigheterna att kvantifiera 

effektiviteten för de kulturella ekosystemtjänsterna används effektivitetsfaktorn två för 

samtliga kulturella tjänster. I tabell 2 anges de effektivitetsfaktorer som tagits fram. 

Tabell 2. Effektivitetsfaktorer för respektive indikator och ekosystemtjänst. 

Indikator Ekosystemtjänst  Effektivitetsfaktor  

Bin (antal individer) Pollinering 3 

Bladyta per ytenhet (m²/ha) Vindreduktion 3 

Bladyta per ytenhet (m²/ha) Kylning genom skuggning och 

avdunstning 

3 

Bladyta per ytenhet (m²/ha) Luftkvalitetsreglering 2 

Bladyta per ytenhet (m²/ha) Bullerdämpning 1 

Bladyta per ytenhet (m²/ha) Dagvattenreglering 1 

Permeabel yta (%) Dagvattenreglering 2 

Kronyta, täckningsgrad (%) Rekreation och mental och fysisk 

hälsa 

2 

Sångfåglar - Simpson index (1/D) Rekreation och mental och fysisk 

hälsa 

2 

Diversitet av trädarter, buskar, 

örter/ha 

Rekreation och mental och fysisk 

hälsa 

2 

Diversitet av trädarter, buskar, 

örter/ha. Antal trädarter/ha 

Estetiskt värde 2 
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Steg 3 – effekt 

Detta steg görs baserat på resultaten från steg 1 och 2. Effekten (E) för en specifik 

ekosystemtjänst (j) från indikatorn (i) beräknas som produkten av hur mycket det finns av 

indikatorn och hur effektiv denna är.  

E (i,j) = A (i) * f(i, j)     (1) 

Steg 4 – nytta  

Den upplevda nyttan (B, efter engelskans benefit) beror inte bara på hur stor bidraget från 

respektive ekosystemtjänst är, utan även på hur högt de enskilda ekosystemtjänsterna 

värdesätts, v(j). Hur ekosystemtjänster värderas beror av flera faktorer. Till exempel kan det 

förväntas att ekosystemtjänster värdesätts mer om de riskerar att försvinna. 

B(i,j) = E(i,j) * v(j)     (2) 

Utöver den enkät som skickades ut till närboende har i detta projekt 111 personer tillfrågats 

om hur de värderar de ekosystemtjänster som ingått i projektet. Personerna som tillfrågades 

att delta i värderingen besökte olika platser både i park- och stadsmiljö i Göteborg. De fick 

göra en värdering på en femgradig skala, där 1 är mycket litet värde och 5 är mycket högt 

värde. I samtliga fall värderades de ekosystemtjänster vi frågade om högt (runt 4, se tabell 

3). De tillfrågade fick också värdera betydelsen av ekosystemtjänster från urban grönska i 

förhållande till andra viktiga aspekter för staden såsom fler bostäder, ökad kollektivtrafik 

och ökat kulturutbud. Det framkom även här att de ekosystemtjänster som frågades om 

värderades som mycket betydelsefulla. För mer information om denna studie se Andersson-

Sköld et al. (2017a).  

För Göteborg påverkades inte det genomsnittliga resultatet av var i staden man ställde 

frågorna. De värden som togs fram bedöms därför som generellt användbara för Göteborg 

och liknande områden, det vill säga en storstad som förtätas och växer. Värderingen beror 

av flera faktorer och förändras med tiden. De värden som tagits fram inom 

forskningsprojektet antas gälla nu och något år framåt. Vill man göra en ny värdering av 

stadens ekosystemtjänster eller göra den för en annan plats görs en egen värderingsstudie. 

För detta används en enkät där de ekosystemtjänster som ingår i metoden/studien värderas 

på en skala 1 till 5. För att få ett rättvisande resultat är det viktigt att de tillfrågade även 

värderar ekosystemtjänsterna i relation till andra viktiga aspekter i staden, som till exempel 

ökad kollektivtrafik och fler bostäder. 
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Tabell 3. Upplevt värde av respektive ekosystemtjänst enligt värderingsstudie i Göteborg år 2016. 

Ekosystemtjänst Medel av upplevt värde vid 

värderingsstudie i Göteborg 

Pollinering 3,8 

Klimatreglering (vindreduktion och 

avkylning) 

3,8 

Förbättrad luftkvalitet (deposition 

av föroreningar) 

4,6 

Bullerdämpning 3,7 

Minskad översvämningsrisk 

(dagvattenhantering)  

4,2 

Rekreation, mental och fysisk hälsa  4,4 

Estetiskt värde 4,0 

 

Steg 5 – samlad värdering 

Det totala värdet (V) är summan av alla undersökta ekosystemtjänsters nytta inom det 

aktuella området.  

V= B(i,j)      (3) 

För de ekosystemtjänster, indikatorer och effektivitetsfaktorer som nu ingår i metoden 

uppgår den maximalt möjliga samlade värdet till 1150. Det maximalt möjliga värdet delas i 

tre klasser (litet, medel/måttligt och stort värde) och används för en grov bedömning av det 

samlade värdet av ett område för de ekosystemtjänster som ingår i studien:  

• Beräknat möjligt värde <300 motsvarar områden med lågt värde dvs. områden med ett 

lågt bidrag till ekosystemtjänster 

• 300 <beräknat möjligt värde <750 motsvarar områden med ett måttligt värde 

• Beräknat möjligt värde> 750 motsvarar områden med ett högt värde  
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Fallstudieområde Kungsparken 

Allmän beskrivning och motivering till val av område 

Kungsparken är en gammal stadspark som anlades i mitten av 1800-talet. Den ligger 

centralt i Göteborg och sträcker sig från Stora teatern vid Kungsportsavenyn bort mot 

Järntorget. Kungsparkens norra gräns utgörs av Vallgraven. I parken finns många stora och 

gamla träd. Genom Kungsparken går Nya Allén, en relativt vältrafikerad väg kantad av 

lindar. Husen runtomkring Kungsparken är ca 5 våningar höga. Kungsparken är lätt 

tillgänglig och fyller en god funktion såväl för närboende som andra besökare som rör sig i 

parken och dess närområde. Figur 3 visar en karta över fallstudieområdet och dess 

omgivning. 

 

Figur 5. Karta över fallstudieområdet Kungsparken. Den vänstra delfiguren visar ett flygfoto över området. Den 
högra delfiguren visar höjden på träd och buskar (över 1 m höjd) i området. 

Kartläggning och inventering i Kungsparken 

I tabell 4 finns en kartläggning av grönskan i Kungsparken sammanställd, baserat på 

LiDAR-data. Majoriteten av fallstudieområdets yta är täckt av trädkronor och buskar över 

en meters höjd. Trots att Kungsparken ligger mycket nära centrum av Göteborg har området 

den tredje högsta krontäckningen efter de två skogsområdena (område 1 och 2 i Figur 1). I 

Kungsparken var medelhöjden 12 meter vilket är högst för alla fallstudieområden och 
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avspeglar att det finns många gamla och stora träd i parken. Den totala bladytan i parken är 

inte så hög som i skogsområdena men betydligt högre än i övriga grönområden. 

Tabell 4. Kartläggning av vegetationen i fallstudieområde Kungsparken baserat på LiDAR-data. 

Permeabel yta har uppskattats från kartor och platsbesök. 

 Kungsparken 

Total yta av fallstudieområde (ha) 9,8 

Täckningsgrad av kronyta av träd och buskar >1m (%)  61 

Medelhöjd för träd och buskar >1m (m) 12 

Total bladyta (m2 ha-1) 24900 

Permeabel yta (%) 92 

 

Resultaten från inventeringen av biologisk mångfald i Kungsparken finns sammanställd i 

tabell 5. Parken består främst av träd och gräsmatta och ett fåtal blomsterrabatter. 

Mångfalden av arter var relativt låg jämfört med övriga fallstudieområden förutom 

sångfåglar där antalet arter som förekom var jämförbart med de områdena med störst 

mångfald. Några av arterna dominerade i antal individ(er?) vilket gav ett relativt lågt 

Simpson index för sångfåglar. Figur 4 visar vilka trädarter som inventerades. Lind, ek och 

alm är de dominerande trädarterna i provytorna. Många träd i Kungsparken har en hög 

ålder vilket bland annat innebär att trädkronorna är mycket välvuxna och skuggar en stor 

del av marken. Dessutom hyser en del trädindivider sällsynta och rödlistade svampar (enligt 

data från Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad). 
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Tabell 5. Resultat av inventering av biologisk mångfald. 

 Kungsparken 

Antal träd per hektar 64 

Antal trädarter per hektar 38 

Antal buskar per hektar 0 

Antal buskarter per hektar 0 

Antal örtarter per m2 18,3 

Täckningsgrad av örter (%) 76 

Antal mossarter per m2 0 

Täckningsgrad av mossa (%) 0 

Antal arter av sångfågel 14 

Sångfåglar - Simpson index (1/D)* 8,0 

Humlor - Simpson index (1/D)* 2,5 

Antal individer av bin (inkl humlor) 54 

*Simpson’s diversity index visar i formen 1/D på det hypotetiska antalet arter om samtliga arter skulle 

vara lika vanliga 

 

 

Figur 6. Trädarter baserat på antal träd vid stickprovsinventering i fallstudieområde Kungsparken. 
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Resultat av luftföroreningsmätningar 

Figur 5 visar resultatet av luftföroreningsmätningarna i Kungsparken. Mätningarna visade 

att det var betydligt högre halter både av kvävedioxid (NO2) och bens(a)pyren på vintern 

jämfört med på sommaren. På vintern är utsläppen större och luftskiktet där föroreningarna 

blandas ut är lägre. Det gick inte att visa att den ökade bladytan på sommaren hade 

betydelse för minskningen i halten luftföroreningar. Båda årstiderna var halterna lägre på 

längre avstånd från vägen. Avståndet gör att föroreningarna hinner deponera på bladytor 

men framför allt spädas ut. Att separera människor som cyklar och promenerar från trafiken 

kan minska exponeringen för luftföroreningar betydligt.  

 

 

 

Figur 7. Halterna av kvävedioxid (NO2) (a) och det polycykliska aromatiska kolvätet bens(a)pyren (b) i 
Kungsparken på två olika avstånd från den genomkorsande vägen. Både vinter och sommar är halterna 
betydligt lägre längre in i parken. 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

20 m 150 m

N
O

2
(μ

g 
m

-3
)

Avstånd från väg

Vinter

Sommar

a)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

20 m 150 m

b
e

n
s(

a)
p

yr
e

n
 (

n
g 

m
-3

)

Avstånd från väg

Vinter

Sommar

b)



28 

 

Resultat från enkät till närboende 

Av de 500 enkäter som skickades ut till närboende till Kungsparkens besvarades 48 %. Av de 

som besvarat enkäten var 56 % kvinnor och 44 % män. 80 % hade utbildning motsvarande 

högskola/universitet. I enkäten ombads de närboende uppskatta hur många gånger per år 

de utförde olika aktiviteter i Kungsparken (figur 6) och hur viktigt det var för dem att kunna 

utföra dessa aktiviteter på en skala från 1-7 där 7 var viktigast (figur 7). Vilka aktiviteter som 

utfördes och hur ofta varierade stort mellan de personer som besvarade enkäten. I medel 

framgår det dock att promenera, få frisk luft, följa årstidernas växlingar och njuta av naturen 

är vanliga aktiviteter i Kungsparken (figur 6). Det är mycket uppskattat att kunna utföra 

dessa och flera andra aktiviteter i Kungsparken (figur 7). 

 

Figur 8. Svar i medeltal på frågan ”Vad gör du när du är i Kungsparken? Skriv även hur ofta du gör det.” Data 
kommer från enkäten som skickades ut till närboende. 
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Figur 9. Svar i medeltal på frågan ”Hur viktigt är detta för dig?” Skalan går från 1 (lite) till 7 (mycket). Frågan är 
en uppföljning på den fråga som redovisas i figur 6. Data kommer från enkäten som skickades ut till närboende. 

De närboende ombads också svara på hur de upplever Kungsparken (figur 10). Det framgår 

att närboende upplever Kungsparken som ett välskött, vackert, trevligt och lättillgängligt 

område. Lägst fick ”bullerfritt” vilket kan förklaras av det centrala läget på Kungsparken 

med mycket trafik i närheten. 
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Figur 10. Svar i medeltal på påståendet ”Jag upplever Kungsparken som…”. Skalan går från 1 (håller inte alls 
med) till 7 (håller helt med). Data kommer från enkäten som skickades ut till närboende. 

Bedömning av effekt och värdering av ekosystemtjänster 

Genom att använda den stegvisa metoden har effekten och värdet av ekosystemtjänster i 

Kungsparken kunnat bedömas. Effekten av ekosystemtjänsterna och deras värden är alltså 

inte direkt uppmätt utan beräknat med hjälp av metoden och de ansatser och 

schablonvärden som ingår i denna. För mer information om metoden se den kommande 

Handboken (Andersson-Sköld et al 2017b). 

Steg 1 – kartläggning och inventering 

Resultatet från de kartläggningar och inventeringar som gjorts i Kungsparken har redovisats 

i tabell 4 och 5 i denna rapport. I tabell 6 framgår vilken klassning av indikatorerna som 

detta resulterat i. Klassningen består av 11 klasser från 0 till 10 (se tabell 1).  
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Tabell 6. Mängd av använda indikatorer samt klassning av dessa. 

Indikator Mängd enligt inventering  

(se även tabell 4 och 5) 

 
Klassning  

Bin (antal individer ha-1) 54  5 

Bladyta per ytenhet (m² ha-

1) 
24 900  6 

Kronyta, täckningsgrad (%) 61  6 

Sångfåglar - Simpson index 
(1/D) 

8,0  7 

Diversitet av träd, buskar, 
örter  

Medelvärde av klassning för diversitet av träd, 

buskar, örter 

 5 

     Antal trädarter ha-1 38  5 

     Antal buskarter ha-1 0  0 

     Antal örtarter m2 18,3  10 

Permeabel yta (%) 92  10 

 

Steg 2 – funktionen och dess effektivitet  

För denna bedömning har de effektivitetsfaktorer som anges i tabell 2 i den allmänna 

metodbeskrivningen använts. 

Steg 3 – effekt 

Effekten beräknades för respektive ekosystemtjänst som produkten av hur mycket det finns 

av indikatorn (steg 1) och hur effektiv denna är (steg 2). Resultatet redovisas i tabell 7 

nedan. 
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Tabell 7. Beräknad möjlig effekt för respektive tjänst och indikator (E(i,j) för Kungsparken samt 

maximal möjlig effekt för Göteborgsområdet som jämförelse. 

Ekosystemtjänst (indikator inom 

parentes) 

Klass 

(från steg 

1) 

Effektivitets-

faktor (f från 

steg 2) 

Beräknad 

effekt från 

området 

(klass * f) 

Maximal 

möjlig 

effekt 

 

Reglerande ekosystemtjänster 

Pollinering (antal bin och humlor) 5 3 15 30 

Vindreduktion (bladyta) 6 3 18 30 

Avkylning genom skuggning och 

avdunstning (bladyta) 

6 3 18 30 

Förbättrad luftkvalitet (bladyta) 6 2 12 20 

Bullerdämpning (bladyta) 6 1 6 10 

Dagvattenhantering (bladyta) 6 1 6 10 

Dagvattenhantering (permeabel yta) 10 2 20 20 

 

Kulturella ekosystemtjänster 

Rekreation samt mental och fysisk 

hälsa (kronyta, täckningsgrad) 

6 2 12 20 

Rekreation samt mental och fysisk 

hälsa (Sångfåglar - Simpson index 

(1/D)) 

7 2 14 20 

Rekreation samt mental och fysisk 

hälsa (diversitet av träd, buskar, 

örter) 

5 2 10 20 

Estetiskt värde (diversitet av träd, 

buskar, örter) 

5 2 10 20 

     

Total effekt för området   141 230 
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Som framgår av tabell 7 och figur 9 bidrar området till ett flertal reglerande 

ekosystemtjänster. Dessa beror av den relativt stora mängden blad-yta som finns inom 

området, att en relativt stor del av markytan kan släppa igenom vatten och att det finns bin 

och humlor som bidrar till pollinering. Inom området finns också diversitet av sångfåglar 

och artrikedom av träd, buskar och örter som bidrar till de kulturella ekosystemtjänsterna 

välbefinnande och estetiskt värde. 

 

 

 

Figur 9. Beräknad effekt av reglerande ekosystemtjänster (pollinering, vindreduktion, avkylning, 

luftkvalitet, bullerdämpning och dagvattenhantering) samt kulturella ekosystemtjänster (rekreation, 

mental och fysisk hälsa samt estetiskt värde) från Kungsparken. Som jämförelse visas även maximal 

möjlig effekt för Göteborgsområdet. 

 

Steg 4 – nytta   

Den upplevda nyttan (B, efter engelskans benefit) beror på hur mycket ekosystemtjänster 

som finns (dvs. effekten från steg 3) och på hur högt de enskilda ekosystemtjänsterna 

värdesätts. Resultatet av den värderingsstudie som gjordes inom forskningsprojektet finns 

redovisat som upplevt värde i tabell 3. I tabell 8 visas den resulterande nyttan av respektive 

ekosystemtjänst för Kungsparken.  
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Tabell 8. Resultat av allmänhetens värdering av enskilda ekosystemtjänster i Göteborg, beräknad 

nytta och beräknat värde av undersökta ekosystemtjänster för Kungsparken. 

Ekosystemtjänst Beräknad 

effekt 

(steg 3) 

Upplevt 

värde 

Beräknad 

nytta (effekt * 

upplevt värde) 

Maximal 

möjlig 

nytta 

Pollinering (bin och humlor) 15 3,8 57 150 

Vindreduktion 18 3,8 68 150 

Avkylning genom skuggning 

och avdunstning 

18 3,8 68 150 

Förbättrad luftkvalitet 12 4,6 55 100 

Bullerdämpning 6 3,7 22 50 

Dagvattenhantering 26 4,2 109 150 

Rekreation samt mental och 

fysisk hälsa  

36 4,4 158 300 

Estetiskt värde  8 4,0 40 100 

 

Områdets samlade värde   579 1150 

 

Steg 5 – samlad värdering 

I detta steg görs en samlad värdering av alla ekosystemtjänster som ingått i studien genom 

att summera nyttan från respektive tjänst. Det samlade värdet för Kungsparken och det 

maximalt möjliga värdet framgår av tabell 8.  

Sammanfattande bedömning av Kungsparken 

Kungsparkens samlade värdering uppgår till 579 vilket innebär att värdet av de 

ekosystemtjänster som området har möjlighet att bidra med bedöms som måttligt. Parken 

ligger centralt i staden och tillgängligheten är god. Parken fyller en god funktion såväl för 

närboende som andra besökare som rör sig i parken och dess närområde. Det är viktigt att 

nuvarande värde upprätthålls.  
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Fallstudieområde Skansen Lejonet 

Allmän beskrivning och motivering till val av område 

Skansen Lejonet ligger på Gullberget vid Gullbergsvass i Göteborg. Försvarsskansen 

uppfördes i slutet av 1600-talet och är ett statligt byggnadsminne. Området närmast 

Skansen Lejonet består av en blandning av buskar, träd, berg i dagen och gräs. Skansen 

Lejonet är omgiven av trafikinfrastruktur i form av vägar, motorvägar och järnvägar samt 

industrimark. Till fallstudieområdet ingår inte bara grönområdet runt Skansen utan även en 

yta längs med motorvägen bestående av en skogsdunge och en gräsyta. Detta är inte en park 

i vanlig bemärkelse utan snarare en grönyta med mestadels spontan vegetation i ett område 

där det generellt finns mycket lite grönska. Området är också intressant då det här är möjligt 

att mäta luftföroreningar utmed en starkt trafikerad motorväg. Figur 11 visar en karta över 

fallstudieområdet och dess omgivning. 

 

Figur 11. Karta över fallstudieområdet Skansen Lejonet. Den vänstra delfiguren visar ett flygfoto över området. 
Den högra delfiguren visar höjden på träd och buskar (över 1 m höjd) i området. 
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Kartläggning och inventering vid Skansen Lejonet  

I tabell 9 finns en kartläggning av grönskan i fallstudieområde Skansen Lejonet 

sammanställd, baserat på LiDAR-data. Av fallstudieområdets yta så var 34 % täckt av 

trädkronor och buskar över en meters höjd. Från LiDAR-data fick vi också en uppfattning 

om höjden av vegetationen. I fallstudieområdet Skansen Lejonet var medelhöjden 6 meter. 

Både krontäckning och medelhöjd av vegetation var betydligt lägre jämfört med 

Kungsparken. Det är också en helt annan typ av område med informell grönska snarare än 

parkmiljö. Området är omgivet av större vägar, järnväg och industriområde och utmärker 

sig då det är mycket lite grönska i direkt närhet.  

Tabell 9. Kartläggning av vegetationen i fallstudieområde Skansen Lejonet baserat på LiDAR-data. 

Permeabel yta har uppskattats från kartor och platsbesök. 

 Skansen Lejonet 

Total yta av fallstudieområde (ha) 2,3 

Täckningsgrad av kronyta av träd och buskar >1m (%)  34 

Medelhöjd för träd och buskar >1m (m) 6 

Total bladyta (m2 ha-1) 13400 

Permeabel yta (%) 65 

 

Resultaten från inventeringen av biologisk mångfald i fallstudieområde Skansen Lejonet 

finns sammanställd i tabell 10. Grönområdet består till stor del av informell grönska, 

enstaka träd och buskar. Figur 12 visar vilka trädarter som inventerades. Ask är den 

dominerande trädarten i våra provytor. Dessutom påträffades även till exempel oxel och 

apel. I området finns ett antal välvuxna träd men de är tämligen glest placerade så 

skuggning av marken är inte omfattande. Här påträffades även den högsta artdiversiteten av 

humlor bland de sju områdena som undersöktes i Göteborg. 
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Tabell 10. Resultat av inventering av biologisk mångfald. 

 Skansen Lejonet 

Antal träd per hektar 61 

Antal trädarter per hektar 27 

Antal buskar per hektar 40 

Antal buskarter per hektar 40 

Antal örtarter per m2 18,5 

Täckningsgrad av örter (%) 44 

Antal mossarter per m2 0,9 

Täckningsgrad av mossa (%) 4 

Antal arter av sångfågel 6 

Sångfåglar - Simpson index (1/D)* 5,1 

Humlor - Simpson index (1/D)* 4,6 

Antal individer av bin (inkl humlor)  53 

*Simpson’s diversity index visar i formen 1/D på det hypotetiska antalet arter om samtliga arter skulle 

vara lika vanliga 

 

 

Figur 12. Trädarter baserat på antal träd vid stickprovsinventering i fallstudieområde Skansen Lejonet. 
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Resultat av luftföroreningsmätningar 

Figur 13 visar resultat av luftföroreningsmätningarna vid Skansen Lejonet. I 

fallstudieområde Skansen Lejonet kunde luftföroreningar mätas på två platser med samma 

avstånd från vägen, den ena platsen öppen och den andra med träd och buskar. Även här 

visade mätningarna att det var högre halter både av föroreningen kvävedioxid (NO2) och 

bens(a)pyren på vintern jämfört med på sommaren. För alla mätperioder var halten lägre på 

platsen med träd jämfört med den öppna platsen på samma avstånd från vägen. För NO2 var 

skillnaden mellan platsen som var öppen och som hade träd större på sommaren vilket 

antyder att den ökade bladytan på sommaren kan ha betydelse. Det gällde dock inte 

bens(a)pyren. 

 

 

 

Figur 13. Halterna av kvävedioxid (NO2) (a) och det polycykliska aromatiska kolvätet bens(a)pyren (b) inne i 
respektive utanför träd- och buskvegetation, men på samma avstånd från den starkt trafikerade motorvägen. 
Vid samtliga observationer var halten lägre på platsen med vegetation jämfört med platsen utanför 
vegetationen. 
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Bedömning av effekt och värdering av ekosystemtjänster 

Genom att använda den stegvisa metoden har värdet av ekosystemtjänster som Skansen 

Lejonet kan bidra till kunnat bedömas. Effekten av ekosystemtjänster och deras värden är 

inte direkt uppmätt utan beräknat med hjälp av metoden och de ansatser och 

schablonvärden som ingår i denna. För mer information om metoden se den kommande 

Handboken (Andersson-Sköld et al 2017b). 

Steg 1 – kartläggning och inventering 

Resultatet från de kartläggningar och inventeringar som gjorts vid Skansen Lejonet har 

redovisats i tabell 9 och 10 i denna rapport. I tabell 11 framgår vilken klassning av 

indikatorerna som detta resulterat i. Klassningen består av 11 klasser från 0 till 10 (se tabell 

1). 

Tabell 11. Mängd av använda indikatorer samt klassning av dessa. 

Indikator Mängd enligt inventering  

(se även tabell 9 och 10) 

 
Klassning  

Bin (antal individer ha-1) 53  5 

Bladyta per ytenhet (m² ha-

1) 
13 400  3 

Kronyta, täckningsgrad (%) 34  3 

Sångfåglar - Simpson index 
(1/D) 

5,1  4 

Diversitet av träd, buskar, 
örter  

Medelvärde av klassning för diversitet av träd, 

buskar, örter 

 6 

     Antal trädarter ha-1 27  4 

     Antal buskarter ha-1 40  3 

     Antal örtarter m2 18,5  10 

Permeabel yta (%) 65  7 
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Steg 2 – funktionen och dess effektivitet 

För denna bedömning har de effektivitetsfaktorer som anges i tabell 2 i den allmänna 

metodbeskrivningen använts. 

Steg 3 – effekt 

Effekten (E) beräknades för respektive ekosystemtjänst som produkten av hur mycket det 

finns av indikatorn (steg 1) och hur effektiv denna är (steg 2). Resultatet redovisas i tabell 

12. 
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Tabell 12. Beräknad möjlig effekt för respektive tjänst och indikator (E(i,j) för Skansen Lejonet samt 

maximal möjlig effekt för Göteborgsområdet som jämförelse. 

Ekosystemtjänst (indikator inom 

parentes) 

Klass 

(från steg 

1) 

Effektivitets-

faktor (f från 

steg 2) 

Beräknad 

effekt från 

området 

(klass * f) 

Maximal 

möjlig 

effekt 

 

Reglerande ekosystemtjänster 

Pollinering (antal bin och humlor) 5 3 15 30 

Vindreduktion (bladyta) 3 3 9 30 

Avkylning genom skuggning och 

avdunstning (bladyta) 

3 3 9 30 

Förbättrad luftkvalitet (bladyta) 3 2 6 20 

Bullerdämpning (bladyta) 3 1 3 10 

Dagvattenhantering (bladyta) 3 1 3 10 

Dagvattenhantering (permeabel yta) 7 2 14 20 

 

Kulturella ekosystemtjänster 

Rekreation samt mental och fysisk 

hälsa (kronyta, täckningsgrad) 

3 2 6 20 

Rekreation samt mental och fysisk 

hälsa (Sångfåglar - Simpson index 

(1/D)) 

4 2 8 20 

Rekreation samt mental och fysisk 

hälsa (diversitet av träd, buskar, 

örter) 

6 2 12 20 

Estetiskt värde (diversitet av träd, 

buskar, örter) 

6 2 12 20 

 

Total effekt för området   97 230 
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Som framgår av tabell 12 och figur 14 bidrar området till ett flertal reglerande 

ekosystemtjänster. Dessa beror av den relativt stora mängden blad-yta som finns inom 

området, att en relativt stor del av markytan kan släppa igenom vatten och att det finns bin 

och humlor som bidrar till pollinering. Inom området finns också diversitet av sångfåglar 

och artrikedom av träd, buskar och örter som bidrar till de kulturella ekosystemtjänsterna 

välbefinnande och estetiskt värde. 

 

 

Figur 14. Beräknad effekt av reglerande ekosystemtjänster (pollinering, vindreduktion, avkylning, luftkvalitet, 
bullerdämpning och dagvattenhantering) samt kulturella ekosystemtjänster (rekreation, mental och fysisk hälsa 
samt estetiskt värde) från Skansen Lejonet. Som jämförelse visas även maximal möjlig effekt för 
Göteborgsområdet. 

 

Steg 4 - Värdering och nytta av de enskilda ekosystemtjänsterna  

Den upplevda nyttan (B, från engelskan benefit) beror på hur mycket ekosystemtjänster som 

finns (det vill säga effekten från steg 3) och på hur högt de enskilda ekosystemtjänsterna 

värdesätts. Resultatet av den värderingsstudie som gjordes inom forskningsprojektet finns 

redovisat som upplevt värde i tabell 3. I tabell 13 visas den resulterande nyttan av respektive 

ekosystemtjänst.  
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Tabell 13. Resultat av allmänhetens värdering av enskilda ekosystemtjänster i Göteborg, beräknad 

nytta och beräknat värde av undersökta ekosystemtjänster för Skansen Lejonet. 

Ekosystemtjänst Beräknad 

effekt 

(steg 3) 

Upplevt 

värde 

Beräknad 

nytta (effekt * 

upplevt värde) 

Maximal 

möjlig 

nytta 

Pollinering (bin och humlor) 15 3,8 57 150 

Vindreduktion 9 3,8 34 150 

Avkylning genom skuggning 

och avdunstning 

9 3,8 34 150 

Förbättrad luftkvalitet 6 4,6 28 100 

Bullerdämpning 3 3,7 11 50 

Dagvattenhantering 17 4,2 71 150 

Rekreation samt mental och 

fysisk hälsa  

26 4,4 114 300 

Estetiskt värde  12 4,0 48 100 

 

Områdets samlade värde   397 1150 

 

Steg 5 – samlad värdering 

I detta steg görs en samlad värdering av alla ekosystemtjänster som ingått i studien genom 

att summera nyttan från respektive tjänst. Det samlade värdet för Skansen Lejonet och det 

maximalt möjliga värdet framgår av tabell 13.  

Sammanfattande bedömning av Skansen Lejonet 

Skansen Lejonets samlade värdering uppgår till 397 vilket innebär att värdet av de 

ekosystemtjänster som området har möjlighet att bidra med bedöms som måttligt. Skansen 

Lejonet ligger i ett infrastrukturområde som omges av kontor/industrier på ena sidan och 

bostäder på andra. Tyvärr ligger området relativt otillgängligt till, vilket gör att Skansen 

Lejonets möjliga bidrag till kulturella ekosystemtjänstvärden inte till fullo kommer till 

allmänhetens nytta. Samtidigt som de rekreativa tjänsterna och värdena är låga på grund av 

otillgängligheten och att vissa ekosystemtjänsters nytta avtar med avståndet (till exempel 

luftrening) kan området vara en viktig del i en stads grönstruktur. 
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Avslutande diskussion 

Metoden som utvecklats inom forskningsprojektet är på många sätt unik. Till skillnad från 

andra metoder visar den hur olika komponenter inom ett grönområde kan bidra till olika 

ekosystemtjänster och den innefattar även kulturella ekosystemtjänster. För närvarande 

innefattar metoden komponenterna träd, buskar, örter, bin och fåglar och hur dessa bidrar 

till ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, 

bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. Dessa ekosystemtjänster valdes med tanke 

på den kompetens som ingick i forskningsprojektet. Metoden är utförligt beskriven i en 

handbok som kommer finnas fritt tillgänglig från årsskiftet 2017/2018. Metoden är 

utvecklad med tanken att den ska vara enkel att använda, systematisk och transparent i alla 

steg och att den i takt med ökad kunskap ska kunna inkludera fler indikatorer och kunna 

bedöma fler ekosystemtjänster.  

Som metoden är utformad i dagsläget är den främst användbar för att jämföra effekten 

och/eller värdet av ekosystemtjänster mellan två eller flera relativt närliggande områden 

alternativt för att bedöma inverkan på effekten och/eller värdet av ekosystemtjänster från 

ett område vid förändringar över tid, till exempel förändrad markanvändning. Då 

artrikedom varierar avsevärt över landet, bland annat på grund av olika klimatförhållanden, 

behöver man utföra basinventeringar i det område där man vill tillämpa metoden för att 

undersöka variation av artrikedom innan bedömning av effekt och värde kan göras. När 

sådana basinventeringar finns kan dessa användas för att bedöma effekt och/eller värde av 

ekosystemtjänster från enskilda områden inom samma tätort/region. 

Istället för att använda en monetär värdering valdes en semi-kvantitativ värdering i form av 

intervjuer där tillfrågade personer har fått ranka betydelsen av ekosystemtjänster på en 

femgradig skala. Alla värderingsmetoder har för- och nackdelar, men eftersom monetär 

värdering av bland annat kulturella ekosystemtjänster är till stor del outredd ansågs den 

semi-kvantitativa värderingen som det bästa alternativet. Värderingen beror av flera 

faktorer, den förändras med tiden och kan vara olika mellan olika platser. De värden som 

tagits fram inom forskningsprojektet antas gälla nu och något år framåt för större städer 

som förtätas och växer. Värderingssteget i metoden (steg 4) behöver utvecklas ytterligare för 

att bli mer generellt användbar, till exempel för att innefatta behovet av olika 

ekosystemtjänster i olika områden. 

Metoden som redovisas i detta PM kan användas för att ta fram underlag för att besluta om 

markanvändning i urbana områden, till exempel placering av bostäder, trafikinfrastruktur 

eller grönområden. Metoden kan även användas som stöd för beslut om eventuella 

kompensationsåtgärder när exploatering av grönytor sker. I vissa situationer behövs mer 

avancerade modeller och då kan metoden vara ett komplement och startpunkt för arbetet. 

De indikatorer som föreslagits visar på några av de saker som är viktigt att kartlägga för att 

öka förståelsen om grönskans bidrag till ekosystemtjänster och som gärna bör inkluderas i 

rutinmässiga inventeringar. Förhoppningen är att metoden ska komma till nytta för att 

synliggöra grönskans värde i stadsmiljön.   
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