8. God bebyggd miljö
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Den gröna infrastrukturen bidrar till att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga
ekosystemtjänster främjas i hela landskapet och inte minst i den byggda miljön. Städerna och
tätorterna är både viktiga för att bevara biologisk mångfald och beroende av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. Därför ska grön infrastruktur vara en naturlig del av
planering och prioritering av insatser i olika samhällsprocesser. I kommunala
planeringssammanhang används ofta begreppet
grönstruktur, vilket många gånger inriktas på vilka
Östergötland har ungefär 457 000
rekreations- och friluftsvärden som naturmiljöer
invånare varav 85 % bor i tätort. I
ger. Grön infrastruktur omfattar också sådana
länet finns 94 tätortsregioner.
sociala värden men utgår tydligare ifrån att den
Källa: Statistiska centralbyrån 2018
biologiska mångfalden av arter behöver gynnas för
att ekosystemtjänster inte ska förloras. För att
uppnå dessa värden behöver den bebyggda miljön innehålla mer variationsrik natur som kan
utgöra livsmiljö för många olika organismer.

8.2 Största utmaningarna för länets gröna infrastruktur i
bebyggd miljö
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och
bidra till en hållbar utveckling. De senaste decennierna har befolkningen i Sveriges större
tätorter ökat. Städerna har brett ut sig och köpcentra har etablerats utanför stadskärnorna,
vilket ökat behovet av transporter. Samtidigt sker en förtätning av städers centrala delar och
ibland har förtätningen skett genom att man bebyggt ytor med grönområden, vilket minskar
möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden. Boverket bedömer att 600 000 nya
bostäder måste byggas i landet under perioden fram till 2025. En stor del av dessa kommer
att byggas i storstadsregionerna och i regionala centralorter med en snabb
befolkningstillväxt. Denna ökade exploatering kommer att ha stor påverkan på den gröna
infrastrukturen under det närmaste decenniet.
Stora utmaningar för att upprätthålla och stärka den gröna infrastrukturen i tätorter är:
•
•
•
•

Högt tryck bostadsbyggande – hur ska olika intressen balanseras och integreras med
varandra?
Hur förtäta städerna utan att i onödan minska utrymmet för grön infrastruktur och
om möjligt öka grönytornas kvalitet?
Brist på tillräckligt kunskapsunderlag för att väga in allmänna intressen och att sätta
området i ett landskapsperspektiv vid fysisk planering.
Brist på kunskap om hur man bäst förvaltar olika gröna miljöer.
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8.1 Inledning

GOD BEBYGGD MILJÖ - HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR I ÖSTERGÖTLAND

8.3 Mål för länets gröna infrastruktur i bebyggd miljö
Östergötland har antagit det nationella miljömålet God bebyggd miljö:
”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.”

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.
Regeringen har fastställt tio preciseringar av God bebyggd miljö:
•

Hållbar bebyggelsestruktur
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade.

•

Hållbar samhällsplanering
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljöoch hälsorelaterade frågor.

•

Infrastruktur
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt
att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov,
för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som
hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.

•

Kollektivtrafik, gång och cykel
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.

•

Natur- och grönområden
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god
kvalitet och tillgänglighet.

•

Kulturvärden i bebyggd miljö
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.

•

God vardagsmiljö
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder,
arbetsplatser, service och kultur.

•

Hälsa och säkerhet
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

•

Hushållning med energi och naturresurser
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt,
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Hållbar avfallshantering
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna
och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till
vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och
miljö minimeras.

•

8.4 Ekosystemtjänster från grön infrastruktur i bebyggd miljö
Den byggda miljön täcker bara en mycket liten del av Sveriges yta. Samtidigt bor 85 procent
av Sveriges befolkning i tätort. Därför blir den gröna infrastrukturen i städer avgörande för
att förse människor med ekosystemtjänster. Några exempel på sådana tjänster (det vill säga
för människan positiva effekter som naturmiljöer ger) i städer:
•
•
•
•

boendemiljön blir mer attraktiv
närhet till grönska främjar människors hälsa
värmeböljor dämpas genom lövskuggan
översvämningar motverkas om det finns tillräcklig mängd yta av mark, våtmarker
med mera som inte är hårdgjord utan kan suga upp dagvatten

Figur 1. Ekosystemtjänster i stadsnatur. C/O City Gröna lösningar ger levande städer, 2017

Det finns många fördelar med att tänka på den gröna infrastrukturen i planeringen av
tätorternas utveckling. I tätorter samsas många olika intressen, markpriset är ofta högt och
marken attraktiv för byggande. I sådana landskap är det särskilt viktigt att göra noggranna
avvägningar mellan intressen, och precisera avsikter och funktioner. Grön infrastruktur
bidrar med att identifiera och precisera naturens olika funktioner som man behöver vara
uppmärksam på och ta ställning till i planering och prövning. Urbana miljöer kan ofta vara
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resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst
förnybara energikällor används.
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hinder för arter som behöver röra sig genom landskapet för att hitta mat eller partners.
Naturmiljöer i och nära tätorter minskar den barriäreffekten. Det finns redan idag många
goda livsmiljöer i våra parker, alléer och trädgårdar, och längs med vägar och järnvägar kan
värdefull natur skapas med rätt skötsel. Städer är beroende av ekologiskt hållbara omgivande
landskap för försörjning av mat och energi, och för kretslopp av avfall. Odling inne i städer
kräver att det också finns en biologisk mångfald av pollinerare inne städerna.
År 2017 angav drygt 91 % av de tillfrågade i Östergötland i en regional miljöhälsorapport att
de har ett grönområde på gångavstånd från sin bostad. Att ha grönska nära hemmet främjar,
enligt flera studier, människors hälsa. Flera studier pekar också på positiva hälsoeffekter av
vistelse i naturmiljöer, både för både fysisk och psykisk hälsa. Dessutom verkar det som att
människor som upplever och har kunskap om naturen generellt är lyckligare. Man har
kunnat se att närhet till natur och att vistas i natur och gröna miljöer ger en förbättrad
intellektuell utveckling hos barn. Vidare kan närhet till gröna miljöer ge en minskad risk för
depression. Dessa positiva effekter kan dels bero på en ökad fysisk aktivitetsnivå men det
finns också en hypotes att när vi tillbringar tid i naturen blir vi lugna och trygga och då kan
kroppen kosta på sig att låta immunförsvaret arbeta mer.

8.5 Den gröna infrastrukturen i länets tätorter
Gröna element i och nära städer och tätorter är ofta viktiga livsmiljöer för många arter som
har trängts undan från skogs- och jordbrukslandskapet, som pollinerande insekter, fjärilar,
skalbaggar, fåglar och fladdermöss. Vissa arter klarar sig faktiskt bättre i städer än på
landsbygden, bland annat eftersom det finns mindre bekämpningsmedel i urbana miljöer.
För en del arter räcker vanlig stadsvegetation bra, medan andra arter har högre krav. Många
arters bevarande går bra att förena med stadsbebyggelse därför att de inte kräver så stora
sammanhängande områden med rätt livsmiljö. Däremot är det viktigt att det finns
värdekärnor, större områden med höga naturvärden, i närheten av de områden i staden som
inte är tillräckligt stora. För många naturtyper gäller att 20 hektar sammanhängande yta
behövs för att artrikedomen i området inte ska sjunka.
Inom större projekt för utveckling och exploatering av mark och vatten i städer är det
avgörande att man tidigt i processen skaffar kunskap om vilket genomförande som ger bäst
synergieffekter för både projektet och för arters livsmiljöer. Kommuner, konsulter och
entreprenörer har här möjligheter att göra stora insatser för att bevara ekosystemtjänster och
arter när de planerar och förändrar stadsmiljöer – att jämföra med att det ges betydligt färre
tillfällen och medel för att utveckla landsbygden och samtidigt gynna den gröna
infrastrukturen där.
Förvaltningen av den befintliga gröna strukturen är viktig; antingen kan skötseln bidra till att
stärka biologisk mångfald och gynna olika ekosystemtjänster, eller som sämst, istället
medföra att viktiga värden och funktioner försvinner helt.
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Bilden visar Åtvidabergs tätort och illustrerar att andelen gröna ytor ofta utgör en sammanlagt stor del
av staden. Om sådana ytor förvaltas med hjälp av kunskap om arters behov av sammanhängande
livsmiljöer av god ekologisk kvalitet finns det en stor potential för artrikedom i städer.

►

Vilka underlag finns till hjälp för att gynna biologisk mångfald i
städer?

Det finns en stor brist på kunskapsunderlag som visar var det finns goda livsmiljöer i
städerna.
•

De analyser som gjorts för den gröna infrastrukturen för ädellövsmiljöer,
gräsmarksmiljöer och vattendrag innehåller information om värdekärnor,
värdenätverk och värdetrakter för dessa naturtyper. De går i flera fall in i tätorter.
Sådana analyser har inte tagits fram för andra livsmiljöer ännu, och man behöver
många gånger titta på även andra underlag med information om arter och naturtyper.
För att se framtagna kartanalyser se kapitel Ett rikt odlingslandskap och Levande
sjöar och vattendrag samt karttjänsten för grön infrastruktur.

•

En del kommuner har tagit fram grönstrukturplaner, som kan ha information om
var det finns arter och livsmiljöer.

Definitioner av värdetrakt,
värdekärna och andra
grundläggande begrepp finns
på sidan 13 i kapitel 1 av
handlingsplanen.

Karttjänst för grön
infrastruktur i Östergötland
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8.6 Grönstrukturens status i länets bebyggda miljö
I bedömningen 2017 för hur det går för miljömålet God bebyggd miljö anges att målet inte är
uppnått och inte heller kommer kunna nås till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.
Miljömålet är komplext och svårt att bedöma med dagens kunskap. Bedömningarna av
miljökonsekvenser behöver utvecklas och få tydligare genomslag i fysisk planering. Kunskap
och samsyn behöver öka kring hantering av målkonflikter, såsom förtätning kontra grönytor i
städerna.

Natur- och grönområden samt kulturvärden anses ha lågt ekonomiskt värde
Några kommuner har program för grönstrukturer, det vill säga naturområden och parker.
Områden med dokumenterade biologiska värden som skyddas genom miljölagstiftningen
exploateras sällan. Områden med rekreationsvärden riskerar att i högre omfattning tas i
anspråk vid planering och byggande, eftersom nyttan av rekreation inte omsätts i
ekonomiska värden. Under senare år har kommunerna arbetat med förtätning av
stadskärnan, vilket inneburit viss exploatering av grönområden. De ekosystemtjänster som
grönområden tillhandahåller, exempelvis rekreation och naturvärden samt buffert för ökade
mängder dagvatten kan då få stå tillbaka.

Nationella styrmedel och riktlinjer viktiga
Inom kommunerna har medvetenheten och kunskapen om vikten av att ha en god bebyggd
miljö ökat. Miljömålets bredd, omfattning samt konflikter inom målområdet gör att målet
blir svårt för kommunerna att förhålla sig till och omsätta i praktiken. Fler verktyg, tydliga
styrmedel och riktlinjer underlättar för kommuner, byggherrar samt andra aktörer inom
byggprocessen och förvaltningen att ta ett helhetsgrepp i frågan. Tydligare och mer riktad
uppföljning av resultaten och konsekvenserna av kommunens planering samt utvecklingen
av olika värden, till exempel grönområden, kan vara en väg att nå hållbar stadsplanering och
hållbart byggande.

8.7 Strategier, verktyg och arbetssätt för för tätorter och
tätortsnära natur

►

Strategier

För att möta de stora utmaningarna för att upprätthålla och stärka den gröna infrastrukturen
i tätorter (se avsnitt 8.2), är följande strategier lämpliga att arbeta utifrån:
•

Ta fram fler inventeringar av grönstruktur och biologisk mångfald i städer, eftersom
kunskap saknas.

•

Arbeta med att ta fram fler analyser av grön infrastruktur i tätorter.

•

Ta fram fler grönstrukturplaner, bland annat med hjälp av ovanstående kunskap.

•

Utveckla ekosystemtjänster i den byggda miljön och integrera ekosystemtjänster i
fysisk planering i allmänhet, med hjälp av till exempel Boverkets vägledning.
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Tips på verktyg och arbetssätt

Behov av kunskapshöjande åtgärder riktade till ägare och förvaltare
I staden är markägarna och förvaltarna många, allt från den enskilda villaägaren till
fastighetsägaren med en mängd kommersiella fastigheter och kommunen som äger både
byggnader, vägar och parker. Alla har de ansvar för att förvalta och sköta sin del av
grönstrukturen på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. Kunskapen om hur man gör bäst
varierar naturligtvis mycket.

Prioritetsordning för naturvärden vid fysisk planering
Vid planering av projekt i tätortsområden och vid förvaltning av de redan befintliga gröna
strukturerna, finns det starka skäl att se till att arter och deras livsmiljöer också får en plats.
Både för invånarnas skull eftersom gröna strukturer gynnar en god boendemiljö för alla och
för att man kan göra en stor och välbehövlig insats för den biologiska mångfalden. Eftersom
arter har olika krav är det avgörande att man redan från början skaffar sig tillräcklig kunskap
om just de livsmiljöer som påverkas av eller kan tillskapas genom just det projektet man ska
arbeta med. Det optimala för biologisk mångfald är oftast större sammanhängande ytor av
livsmiljöer av god kvalitet. För avgöra vilken ambitionsnivå som är förenlig för ett specifikt
projekt, kan man titta på följande prioritetsordning (från Ekologigruppens seminarium om
förtätningens möjligheter och gränser 2018):
1. I första hand bevara artrika naturliga ekosystem med tillräcklig storlek och kvalitet
2. Bevara och återskapa spridningssamband
3. Skapa nya naturliga habitat
4. Skapa och bevara parker och andra gröna ytor med hög diversitet
5. Grönytefaktor i kvartersmark (ett beräkningssystem där olika typer av växtlighet ger
olika poäng, se mer i faktaruta)

Ekologisk kompensation
Det finns tillfällen då andra intressen måste gå före den befintliga gröna infrastrukturen.
Dagens miljölagstiftning tillåter, under vissa förutsättningar, att mark exploateras även om
det innebär intrång i naturvärden (7 kap. MB). Ett styrmedel som tar sikte på att hantera
denna påverkan är ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation innebär normalt att
naturvärden åter- eller tillskapas i syfte att uppväga den negativa effekten av en exploatering
(16 kap. 9 § MB). I handlingsplanen för grön infrastruktur redovisas för några naturtyper
kartanalyser av ekologisk funktionalitet på landskapsnivå, med värdenätverk och
värdetrakter. Kartorna är underlag som kan ge stöd för att vid behov utforma och lokalisera
kompensationsåtgärder så att de bidrar till att upprätthålla eller stärka den gröna
infrastrukturen i ett större geografiskt område. Framtagna kartor finns i kapitlen Ett rikt
odlingslandskap och Levande sjöar och vattendrag samt i karttjänst för grön infrastruktur.
Grönytefaktor
Möjligheterna för kommunerna att tillse att gröna strukturer anläggs på kvartersmark är mycket begränsade med
plan- och bygglagen. Många kommuner använder idag grönytefaktorn (GYF) som ett instrument för detta i samband
med markanvisnings- eller exploateringsavtal. Däremot är det svårt att säkerställa grönskans kvalitet och innehåll
över tid då detta inte tillsynas. För att säkra grönstruktur behöver man därför i första hand peka ut allmän platsmark.
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►
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Bidrag för grönare städer
Regeringen har inrättat ett bidrag för grönare städer, som stöd för kommunernas arbete med
stadsgrönska och ekosystemtjänster. Bidraget kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar
eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på
stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och
dagvattenanläggningar. 2018 omfattade bidraget totalt 100 miljoner kronor, diskussion om
fortsättning pågår.
Läs mer om bidrag för grönare städer här

Boverkets vägledning om ekosystemtjänster i den byggda miljön
Boverkets har tagit fram en vägledning som har fokus på ekosystemtjänsterna i den byggda
miljön och hur dessa tjänster kan integreras i den fysiska planeringen och vid bygglov för att
skapa levande städer och tätorter. Vägledningen svarar på frågorna vad, varför, när och hur
ekosystemtjänster kan integreras i planeringen.
Se Boverkets vägledning här

9

