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Grön infrastruktur 
och ekosystemtjänster

PM9

Grön infrastruktur - arenan för ekosystemtjänster
Hållbar stadsutveckling som bidrar till 

en god livskvalitet  för alla
EN INLEDANDE DEL I ARBETET MED LUNDS NYA ÖVERSIKTSPLAN
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INNEHÅLL OCH SAMMANFATTNING

Lund har en lång historia som en grönskande stad och är känd 

för sina parker och naturområden. Denna mångfald av gröna 

miljöer är en av kommunens största tillgångar och en viktig del 

i Lunds identitet. I detta PM identifieras de rekreativa och ekol-

ogiska tillgångar Lund har utifrån ekosystemtjänster samt lyfter 

fram utvecklingspotentialen så att dessa värden kan stärkas i 

takt med att kommunen växer. För att vi även i framtiden skall 

kunna ta del av ekosystemtjänster som är nödvändiga för männ-

iskors välbefinnande krävs att vi skapar goda förutsättningar för 

produktion av dessa tjänster. “Arenan” som behövs för detta är 

kommunens gröna infrastruktur.

NULÄGE OCH OMVÄRLDSBEVAKNING

Förutsättningarna i Lunds kommun för att kunna möta klimat-förändringarna, 
pollinera växter, rena luft och vatten samt förse människor med rekreations-
möjligheter är ett direkt resultat av hur vi bygger våra tätorter och planerar 
den gröna infrastrukturen i ett landskapsperspektiv. Det innebär att vi genom 
kunskap och god planering kan välja att rusta oss för framtidens utmaningar.  
Det sker många förändringar i Lunds kommun, inte minst ur ett stadsutveck-
lingsperspektiv. Därför är det viktigt att låta andra värden än de kortsiktigt eko-
nomiska ta plats och fortsätta utveckla Lund till en hållbar och attraktiv stad.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Människans välbefinnande och samhällets ekonomiska utveckling är på många sätt 
beroende av ekosystemens funktioner och processer. Vår livsmedelsförsörjning är 
baserad på brukningsvärd jordbruksmark; vi andas luften som växter filtrerat; be-
byggelsen skyddas från översvämningar genom gröna ytors buffrande förmåga och 
vår mentala och fysiska hälsa är delvis beroende av tillgången på grönområden. 
Dessutom har naturbaserade tekniska lösningar (t.ex. gröna tak och väggar, bio-in-
filtration i rain gardens och boulevardisering av gatumiljöer) visat i flera fall att 
biologiskt baserade lösningar kan vara mer effektiva,  billigare, mer anpassnings-
bara och mer långsiktigt hållbara än konventionella tekniska lösningar för samma 
syfte. 
Fungerande grön infrastruktur ger ekosystemtjänster som bidrar till livskvalitet, 
god hälsa, attraktivitet, resiliens mot klimatförändringarna och en långsiktigt god 
samhällsekonomi.
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Sammanfattning
GRÖN INFRASTRUKTUR

Ekosystem på land och i vatten utgör en grund för eko-
nomisk utveckling, människors välbefinnande samt växt- 
och djurarters överlevnad. För att bli en fungerande grön 
infrastruktur måste biotoper på land och i vatten planeras i 
rum och tid, på samma sätt som grå infrastruktur. För grå 
infrastruktur som vägar och järnvägar är det självklart att 
de inte kan bestå av väg- och rälsfragment utkastade i land-
skapet, utan funktionen är beroende av sammanhängande 
strukturer med en tillräckligt god kvalitet och storlek för 
att fungera för avsedd väg- eller järnvägstrafik. På samma 
sätt finns behov av sammanhängande nätverk av tillräck-
lig kvantitet och kvalitet för att den gröna infrastrukturen 
skall kunna fungera och producera ekosystemtjänster som 
samhället är beroende av. 

FRAMTIDSUTMANINGAR

Kvantitet och kvalitet för grön-blå strukturer.   
Förtätning av bebyggelsen skapar ökad konkurrens om alla 
markytor. Grönytorna i och i anslutning till tätorterna är i 
flera fall redan idag små och fragmenterade. Vid förtätning 
riskerar kvantiteten av grönytor per invånare att minska 
vilket ställer större krav på höjd kvalitet - ekologiskt och 
rekreativt - på kvarvarande grönytor. 
Klimatförändringar. Att bygga ett robust samhälle med hög 
resiliens mot klimatförändringar kräver att vi har grönytor 
kvar av tillräcklig kvantitet och kvalitet för att produce-
ra de ekosystemtjänster människan är beroende av såsom 
fördröjning och rening av dagvatten, klimatreglering och 
luftrening.

HUR KAN VI MÖTA UTMANINGARNA?

Stärk och utveckla värdekärnor och grönblå stråk  
Att säkerställa tillräcklig kvantitet och kvalitet på den gröna 
infrastrukturen har en avgörande betydelse för att kunna 
förse stadens invånare med de ekosystemtjänster som sam-
hället är beroende av.
Samutnyttja. Genom att tillskapa mer multifunktionella ytor 
bidrar vi till ett mer effektivt markutnyttjande för dagvat-
tenhantering, ekologi och rekreation. 
Kommunicera och samverka.  
Samverkan mellan aktörer inom fysisk planering och sam-
hällsutveckling är viktigt för att skapa förståelse för gröna 
miljöers värden. Kommunen kan främja samarbete mellan 
aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer och föreningar.

SAMMANFATTNING

Principer för en grön infrastruktur i Lunds stad.

Principer för en grön infrastruktur i Lunds kommun sett ur 
ett landskapsperspektiv.

Grön infrastruktur - arenan för ekosystemtjänster
Dessa framtidsutmaningar och hur de kan mötas är förslag i detta 
diskussionsunderlag till översiktsplaneprocessen och inte för ett spe-
cifikt sektorsprogram.
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INPENDLING TILL LUND 2014

Från Malmö pendlar över 10 000 dagligen 
till Lund. Största inpendlarkommunerna 
till Lund 2014 utom Malmö är de närmsta 
grannkommunerna. 

GRÖNYTOR 
I LUNDS STAD 

ALLMÄNT TILLGÄNGLIG GRÖNYTA
Allmänt tillgänglig grönyta per invånare år 2010. 
Kvadratmeter grönyta per tätortsinvånare.
Källa: Statistiska centralbyrån SCB, 2010.

AVSTÅND TILL GRÖNYTOR 
Andel i % av tätortsbefolkningen som inom 200, 300 resp 500 me-
ter från sin bostad har tillgång till grönområden. 
Lunds stad har många grönytor, d.v.s. god relativ närhet, men liten  
total grönyta inom tätorten, vilket gör att det relativt andra svenska 
städer finns få kvadratmeter grönyta per invånare. 
Källa: Statistiska centralbyrån SCB, 2015

Markanvändning i västra Skåne från år 1000 fram till 1980 
(efter ”Miljön i västra Skåne”, Miljödepartementet 1990). 
Observera att tidsskalan inte är linjär. Under perioden 
1805 till 1914 fyrdubblades åkerarealen i Skåne. Samtidigt 
försvann nästan alla våtmarker genom utdikning och de 
hävdade markerna, som säsongsvis var blöta, dikades 
och odlades upp.

MARKANVÄNDNING I VÄSTRA SKÅNE
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Lund uppfattas av många som en grön stad och kommun. Förutsättningarna för att kunna möta kli-

matförändringar, rena luft och vatten samt förse människor med rekreationsmöjligheter är dock ett 

direkt resultat av hur vi bygger vår stad och planerar den gröna infrastrukturen i ett landskapsper-

spektiv. Det innebär att vi genom kunskap om god planering kan välja att rusta oss för framtidens 

utmaningar. Det sker många förändringar i Lunds kommun, inte minst ur ett stadsutvecklingspers-

pektiv. Därför är det viktigt att låta andra värden än de kortsiktigt ekonomiska ta plats och fortsätta 

utveckla Lund till en hållbar, jämställd, mångfasetterad och attraktiv stad.

Nulägesanalys 

STADSMILJÖ
Lunds stad har en tätortsarea på ca 2629 hektar (SCB, 2015)  
varav ca 21 % (ca 564 ha) utgörs av kommunägda grönytor 
och ca 12 % (ca 324 ha) är allmänt tillgängliga parker. 
Dessa ytor utgör en viktig del av den gröna infrastrukturen. 
Även annan grönstruktur som koloni- och odlingslottsom-
råden, kyrkogårdar, idrottsområden och tätortsnära natur-
reservat är viktiga komponenter.

Lund är en av Sveriges mest förtätade städer och är belägen 
i ett intensivt brukat jordbrukslandskap med relativt låg till-
gång på allemansrättslig mark. Därför ställs höga krav på 
att värna allmänt tillgängliga grönytor för att även i fram-
tiden kunna erbjuda stadens invånare goda  möjligheter till 
närrekreation och stadsnatur.

Lunds stad har många grönområden, vilket ger god relativ 
närhet mellan bostäder och grönområden, men Lund har re-
lativt andra svenska städer av liknande storlek liten yta per 
invånare, och få kvadratmeter allmänt tillgänglig grönyta 
(se statistik på föregående sida). Boverket skriver i sin väg-
ledning ”Bostadsnära natur - inspiration & vägledning” att 
forskning har visat att 300 meter är en gräns för hur långt 
man är beredd att gå till ett grönt område för att man ska 
använda det ofta.

Målsättningen som presenteras i kommunens grönprogram 
(under framtagande) är att alla som bor i tätorterna ska kun-
na nå en mindre grönyta (s.k. gröning) inom 200 meter 
från bostaden och en närpark inom 300 m från bostaden 
enligt indikatorer i det kommunala miljöprogrammet Lun-
daEKO. Utöver tillgången till bostadsnära natur är också 
andra gröna miljöer viktiga samt att det finns en variation 
mellan dessa.

En god tillgång till parker och naturområden, där människor 
kan mötas och hämta kraft är en förutsättning för ett rikt och 
hälsosamt stads- och tätortsliv. Samtidigt utgör den gröna 
infrastrukturen ett nät av livsmiljöer och spridningsvägar 
för växter och djur som med rätt kvalitet och kvantitet kan 
säkerställa en rik biologisk mångfald. 

LANDSBYGDEN
Lunds kommun är rikt på värdefulla natur- och rekreations-
miljöer. Fyra utmärkande landskapstyper med olika karak-
tärer och värden kan urskiljas i landskapet i form av Slätten, 
Romeleåsen, Vombsänkan och Backlandskapet.
De största områdena med höga naturvärden återfinns i de 
östra kommundelarna med bland annat Vombsänkan och 
Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen. 

Förutsättningarna för biologisk mångfald i odlingsland-
skapet har försämrats i takt med förändrade odlingsfor-
mer och utveckling av större brukningsenheter. Om-
fattande konstgödsling och användning av kemiska 
bekämpningsmedel har slagit ut en stor del av den äld-
re floran och faunan som fanns här för 75-100 år sedan.  
I slättlandskapet har våtmarkerna minskat drastiskt i ut-
bredning (se diagram på föregående sida). Arealen natur-
liga betes- och ängsmarker i Skåne har minskat med över 
90% de senaste 150 åren. Särskilt stor är minskningen för 
fuktiga marker, medan torra och steniga marker finns kvar 
i större omfattning. Hävden är ofta bristfällig på betesmar-
kerna med ökad busk- och trädetablering samt utarmning av 
floran och faunan som följd. Vattenkvaliteten har försämrats 
i vattendrag och sjöar, främst genom läckage från jordbruk 
och utsläpp från bostäder och industrier.

De senaste decennierna har dock trenden vänt och många 
nya våtmarker och dammar har skapats samtidigt som vat-
tenkvaliteten förbättrats. Den biologiska mångfalden har 
fortsatt minska och utdöendet av hotade arter har fortsatt. 
Men det finns möjligheter att förbättra förutsättningarna 
för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet bl.a. ge-
nom att återskapa och nyskapa habitat, anlägga våtmarker 
och odlingsfria skyddszoner. Förutom att höja kvalitet och 
kvantitet på befintliga biotoper  är det också viktigt att för-
bättra spridningsmöjligheter mellan olika värdekärnor för 
arter med behov av stora områden eller som är uppdelade 
i flera mindre sinsemellan beroende delpopulationer (s.k. 
metapopulationer).  Utan omfattande strategiskt inriktade 
åtgärder från samhället kommer den biologiska mångfalden 
i landskapet att utarmas ytterligare. 

NULÄGESANALYS
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BIOTOP-AREA-FAKTORN I BERLIN

Ett exempel på att planinstrument kan bidra till en hållbar 
stadsutveckling är Biotop-AreaFaktor (BAF) i Berlin. All 
nybyggnation i Berlin omfattas av denna reglering som inne-
bär att en viss andel av exploateringsområdet ska reserveras 
för grönytor och uttrycker förhållandet mellan den "ekolo-
giskt effektiva ytan" och utvecklingsområdets totala landa-
real. Alla potentiellt gröna ytor inkluderas i beräkningen, 
men de viktas olika beroende på innehåll. BAF är juridiskt 
bindande i områden där så kallade landskapsplaner finns, vil-
ket omfattar ca 16 % av stadsbebyggelsen i Berlin. Utanför 
dessa områden är BAF frivilligt och kan istället användas 
som en riktlinje för att uppmuntra till åtgärder. En stor fördel 
med biotopareafaktorn är att den tillåter en flexibilitet kring 
själva utformningen, vilket gör att byggherren kan bestämma 
vilka åtgärder som ska göras och var dessa ska genomföras 
så länge biotopareafaktorn uppnås.

I Sverige motsvaras biotopareafaktorn av grönytefaktor som 
används i flera kommuner i landet.

GRÖN DAGVATTENHANTERING I PORTLAND
En aktuell trend inom hållbar stadsutveckling är insikten 
om samhällsnyttan av att satsa på öppna och gröna dagvat-
tenlösningar. Staden Portland i USA är internationellt upp-
märksammat för satsningar på gröna dagvattenlösningar. En 
viktig anledning till framgången anses vara ett program som 
drivs av kommunens miljöförvaltning med ambitionen att 
bevisa att gröna metoder och lösningar fungerar genom att 
i liten skala genomföra olika pilotprojekt. Programmet har 
bidragit till kompetenshöjning för involverade aktörer och 
stor spridning av genomförda projekt, samtidigt som det 
bidragit till mer grönska och försköning av staden. 
Pilotprojekten som kommunen genomfört har använts för att 
uppmuntra privata byggherrar att följa de goda exemplen, 
vilket möjliggjort åtgärder i hela staden. År 2000 infördes ett 
belöningssystem som innebär skattelättnad på upp till 30 % 
för de fastighetsägare som behåller regnvattnet på den egna  
tomten (Water Environment research foundation, 2009).
I arbetet med grön dagvattenhantering har Portland även 
tagit fram en handbok med enkla formler för att underlätta 
beräkningar samt  en plan för översvämning vid kombinera-
de VA-system som uppmanar boende i utvalda stadsdelar att 
koppla bort stuprör från det kombinerade avloppssystemet 
och istället avleda vattnet till egna trädgårdar och gräsytor. 
 
BIODIVERSITETSPLAN I BARCELONA
En annan aktuell fråga inom fysisk planering är hur man ge-
nom kommunala planeringsverktyg kan förbättra förutsätt-
ningarna för den biologiska mångfalden i bebyggda miljöer. 
Barcelonas Grönstruktur- och Biodiversitetsplan 2020 är en 
strategisk plan som lyfter långsiktiga åtgärder för att skapa 
en grönstruktur i staden och främja tillgången till miljömäs-
siga och sociala funktioner. Planen pekar ut ett behov att 
bevara och utöka den naturliga miljön och den biologiska 
mångfalden i staden, men också att öka ytan av grönstruk-
turen och förstärka dess konnektivitet. Planen är ett grund-
läggande strategiskt verktyg som definierar utmaningar, mål 
och åtgärder för att kunna bevara grönytor och biologisk 
mångfald samt tar hänsyn till hur invånarna använder sig 
av, drar nytta av och tar hand om grönstrukturen. 17 eko-
systemtjänster nämns i planen som viktiga funktioner som 
grönstrukturen kan skapa (Ajuntament de Barcelona, 2013).

I detta avsnitt presenteras några nedslag internationellt och nationellt som lyfter fram aktuella  

aspekter på fysisk planering för gröna och blå strukturer. De exempel som tas upp kan fungera 

som inspiration för vidare arbete i Lund. I Sverige i likhet med många andra länder är det främst 

ekosystemtjänster kopplat till rekreation, biologisk mångfald, dagvattenhantering och klimatan-

passning som hanteras i de kommunala planeringsprocesserna. En anledning till detta kan vara 

de senaste årens skyfall och översvämningar.  Aktuella trender i flera stadsutvecklingsprojekt 

är bl.a. ett ökande intresse för urban odling, användande av grönytefaktor samt strävan efter att 

skapa multifunktionella ytor i samband med förtätning.

OMVÄRLDSSPANING OCH TRENDER

Omvärldsspaning och trender 

Kartan ovan visar ett exempel på reglering av biotop-area-faktor i Ber-
lin där målen för respektive kvarter beskrivs som ett faktor mellan 0 
och 1. Faktorn erhålls genom att dividera ekologiskt effektiv yta med 
total markyta. Källa: http://www.stadtentwicklung.berlin.de
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MULTIFUNKTIONELLA YTOR
Den ökade urbaniseringen och förtätningen i städer ställer 
krav på att få in flera funktioner på samma yta.
Ytorna mellan husen får fler användningsområden. Med 
färre parkeringsplatser och omvandlade gaturum blir de of-
fentliga stadsrummen fler, trots att staden förtätas. Dessa 
ytor blir viktiga både ur ett socialt, rekreativt och ekologiskt 
perspektiv. Grönområdena används alltmer av boende och 
besökare för återhämtning och rekreation eller som uppskat-
tade vägar till och från arbetet. En tät stad kan vara grön.

JORDBRUKSMARK
En tendens som är märkbar idag är att man värderar bruks-
ningsvärd jordbruksmark högre än tidigare i förhållande 
till andra allmänna intressen. Sådan mark får endast tas i 
anspråk om det finns ett väsentligt samhällsintresse för ex-
ploateringen eftersom den brukningsvärda jordbruksmarken 
är en ändlig resurs. Bostäder kan tyckas vara ett väsentligt 
samhällsintresse när det är bostadsbrist, men bostäder går 
oftast att uppföra genom förtätning eller på andra platser 
som inte är jordbruksmark och då skall man i första hand 
välja dessa möjligheter. För att ett utvecklingsprojekt skall 
kunna betraktas som ett väsentligt samhällsintresse behöver 
kommunen noggrannt utreda markens brukningsvärde, hu-
ruvida ändamålet är av väsentligt samhällsintresse eller ej 
och om alternativ lokalisering är möjlig. Nya bostadsprojekt 
behöver utöver att fylla ett bostadsbehov även åtgärda brister 
i tätortsstrukturen - förbättrad tillgång till kollektivtrafik, 
förstärkt serviceutbud och ökad hållbarhet för platsen.

STANDARD FÖR NATURVÄRDESINVENTERING
År 2014 publicerades en svensk standard för naturvärdes-
inventering, SS 199000 som blivit alltmer använd i planer 
och program. Samma år publicerades den tekniska rappor-
ten som är ett komplement till standarden, SIS/TR 199001. 
Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att beskri-
va och värdera naturområden för att identifiera biologisk 
mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringar 
tas ofta fram som underlag till fysisk planering för att kunna 
bedöma påverkan på naturmiljöer vid exploatering.

GRÖNYTEFAKTOR
Grönytefaktorn, som introducerades i samband med bo-
mässan Bo01 i Malmö 2001, uppmuntrar byggherrar till 
att anlägga ekologiskt effektiva ytor såsom träd och ve-
getation på innergårdarna, odlingsmöjligheter, gröna tak 
och väggar som kan leverera flera olika ekosystemtjäns-
ter trots en begränsad yta. Grönska och vatten skapar en 
miljö som levererar ekosystemtjänster både till dem som 
bor i kvarteret och till stadsdelen som helhet. I Stock-
holms GYF-modell hanteras fem ekosystemtjänster:  
1 Livskraftig ekologisk infrastruktur, 2 Dagvattenreglering 
& rening, 3 Lokalklimat/temperaturreglering, 4 Ljudkvalité 
samt 5 Sociala & rekreativa värden.

URBAN ODLING
Stadsodling är en trend som är tydlig idag och förväntas 
öka. De flesta människor i Sverige lever i tätorter. Väldigt 
få arbetar med skogs- eller lantbruk, men mer än hälften av 
Sveriges befolkning mellan 16 och 84 år anger i undersök-
ningar att de arbetar med trädgårdsarbete mer än 20 gånger 
per år. Ytterligare en tredjedel av befolkningen arbetar med 
trädgårdsarbete på sin fritid minst en gång per år. Trädgårds-
skötsel och odling är i Sverige den näst vanligaste uteak-
tiviteten efter promenader. Även om det är ytterst få som 
yrkesarbetar med lantbruk så är det fortfarande en majoritet 

som har någon form av anknytning till odling.
(Sveriges Lantbruksuniversitet,  2011. Stad & Land nr 181)
Stadsodling bidrar inte bara till matproduktionen utan ökar 
även den biologiska mångfalden, skapar sociala mötesplat-
ser i stadsmiljöer och bidrar till en bättre folkhälsa.  
Med odlingar på balkonger, terrasser, trädgårdar och tak ska-
pas såväl visuella, sociala som ekologiska värden.
En förutsättning för urban odling är att det finns plats att odla 
på och att det är möjligt att odla på platsen. Att i detaljplaner 
skapa ytor med möjlighet till urban odling även på privatägd 
kvartersmark är av stor betydelse. Kanske kan urban odling 
bli en del i en strategi för hållbar stadsutveckling.

OMVÄRLDSSPANING OCH TRENDER

Lunds kommun har tagit fram ett program för urban odling som visar 
på framtidsmöjligheter för såväl befintliga odlingsytor som nya ytor.

Multifunktionell yta vid Södervärns resecentrum, Malmö.  
Vatten, grönska, busshållplats, gång- och cykelväg.
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STÖDJANDE TJÄNSTER
Biologisk mångfald
Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är grundläggan-
de förutsättningar för vår överlevnad. Städer påverkar den 
biologiska mångfalden direkt via sin fysiska struktur och 
urbaniseringens effekter i landskapet. Lunds stad kan spela 
en viktig roll i arbetet med att bevara djur- och växtliv i och 
omkring staden. Många arter är beroende av äldre träd och 
död ved. Stadens parker och trädgårdar hyser ofta de allra 
äldsta träden och kan spela en stor roll för hotade djur- och 
växtarter. Ett exempel på detta är Lunds stadspark som nu-
mera är en del av det europeiska nätverket Natura 2000 tack 
vare sin biologiska mångfald.

Biologisk mångfald ger valmöjligheter för framtiden samt 
robusthet och stabilitet i ekosystem vi är beroende av t.ex. 
för matproduktion och luft- och vattenrening. Den är en vik-
tig bas för ekonomisk utveckling och är tillsammans  med 
övriga naturresurser och vårt kulturarv grunden för en håll-
bar samhällsutveckling.

Genom att investera i grön infrastruktur i stads- och land-
skapsperspektiv erhålls många ekosystemtjänster. Investe-
ringar kan göras i vattenekosystem (sjöar och vattendrag), 
jord- och skogsbruk, pollinering, gröna korridorer och vand-
ringsvägar, mikrohabitat som kantzoner och våtmarker samt 
skydd av speciellt utsatta arter. För att stadsmiljön skall kun-
na erbjuda en biologisk mångfald krävs att den gröna infra-
strukturen kan erbjuda tillgång till olika typer av livsmiljöer 
(habitat) för växter och djur.

En stor del av pollineringen av växter sköts av olika insekter 
som exempelvis bin och är en ekosystemtjänst med stora 
ekonomiska värden för jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Vattenkvalitet och vattenreglering
Kvaliteten på dagvatten kan förbättras och mängden vatten 
som avrinner kan också reduceras. Gröna strukturer såsom 
ytor med träd, buskar, gräs, våtmarker och bäckar ger möj-
lighet till fördröjning av dagvatten, vattenrening och flödes-
reglering. En välfungerande grön infrastruktur är viktigt för 
att kunna minska tätorternas påverkan på viktiga recipienter, 
vilket bidrar till att klara miljökvalitetsnormerna gällande 
ekologisk och kemisk status.

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER
Urban odling
Stadsodling kan bidra med ätbara produkter såsom grönsa-
ker, frukter och bär i miljöer med låga halter av markföro-
reningar. Parker och trädgårdar kan bidra med exempelvis 
frukter, bär, honung och fiskproduktion.

Matproduktion
Utöver jordbrukets uppenbara och värdefulla produktion av 
livsmedel kan även stadsodling bidra med ätbara produkter 
såsom grönsaker, frukter och bär. Odlingsytorna får  inte lo-
kaliseras till ytor med markföroreningar. Exempel på andra 
aktiviteter som ger ätbara produkter är honungsproduktion, 
fiskdammar.

Vid förtätning av tätorterna ökar behovet av att skapa att-
raktiva ytor för rekreation utanför staden. Utöver matpro-
duktion kan jordbruksföretag bredda sitt utbud genom att 
kring brukningscentrum utveckla möjligheter till gårdsbu-
tiker, övernattningsmöjligheter - bed och breakfast, ekotu-
rism, vandring, cykling, kursverksamhet m.m. För denna 
näringsverksamhet är det viktigt att kantzoner och beträdor 
i anslutning till brukningscentrum utvecklas till attraktiva 
stråk för såväl människor som växter och djur.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Människans välbefinnande och samhällets ekonomiska utveckling är på många sätt beroende av 

ekosystemens funktioner och processer. Vår livsmedelsförsörjning är baserad på brukningsvärd 

jordbruksmark; vi andas luften som växter filtrerat; bebyggelsen skyddas från översvämningar 

genom gröna ytors buffrande förmåga och vår mentala och fysiska hälsa är delvis beroende av 

tillgången på grönområden. Dessutom har naturbaserade tekniska lösningar (t.ex. gröna tak och 

väggar, bio-infiltration i rain gardens och boulevardisering av gatumiljöer) visat i flera fall att biolo-

giskt baserade lösningar kan vara mer effektiva,  billigare, mer anpassningsbara och mer långsik-

tigt hållbara än konventionella tekniska lösningar för samma syfte. Fungerande grön infrastruktur 

ger ekosystemtjänster som bidrar till livskvalitet, god hälsa, attraktivitet, resiliens mot klimatförän-

dringarna och en långsiktigt god samhällsekonomi.  

Ekosystemtjänster

EKOSYSTEMTJÄNSTER
“Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till  
människors  välbefinnande” 
Källa: The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB 2010) 
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Grön infrastruktur - arenan för ekosystemtjänster. Exempel på ekosystemtjänster som  finns eller kan utvecklas i staden Lund.

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Designkomponenter som ingår i den gröna infrastrukturen skapar med hjälp av en biolo-
gisk mångfald av växter och djur en mängd ekosystemtjänster som bidrar till mäniskans välbefinnande. 
Källa: Akademiska Hus, Stockholm Resilience Centre, Kungliga tekniska högskolan, KIT 2010. Q-book Albano 4.
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REGLERANDE TJÄNSTER
Vatten-, luft- och klimatreglering
Stadsmiljöer utan grönska kan ur biologisk synvinkel ses 
som en stenöken. Den gröna infrastrukturen bidrar till vat-
ten- och luftrening och bättre mikroklimat.Växtligheten bi-
drar med högre luftfuktighet, sänkt temperatur, mer syre, 
minskad mängd cancerogena stoftpartiklar från fordon och 
mindre växthusgasemissioner eftersom gröna växter assi-
milerar koldioxid och andra växthusgaser. Den gröna infra-
strukturens luftrenande effekt, kan bidra till förbättrad hälsa 
för alla, men i synnerhet för de som lider av astma och andra 
luftvägsrelaterade sjukdomar.

Träd kan planteras för att reglera vindpåverkan,. Trädkronor-
na silar vinden och skapar inte turbulensproblem på samma 
sätt som ett plank, mur eller byggnad gör.
Vegetationszoner kan bidra till ljud- och bullerreglering och 
minskar även upplevelsen av bullerstörningar. 
Urbana skogar och grönytor inlagrar kol och fungerar som 
s.k. kolsänkor. Även trämaterial i byggnader binder kol.

Täta städer innebär stora arealer hårdgjorda ytor vilket också 
resulterar i större volymer dagvatten då nederbörden inte kan 
infiltrera ner i marken utan istället rinner av på ytan. Led-
ningarnas kapacitet riskerar att överskridas vid stora skyfall 
vilket kan orsaka stora problem med översvämningar. Pro-
blemet kommer dessutom att förvärras i framtiden med de 
förväntade klimatförändringarna. Ökande utmaningar med 
dagvattenhanteringen har resulterat i att öppna dagvattenlös-
ningar har börjat användas som komplement till ledningar 
under mark.Öppna dagvattenlösningar innebär att vattnet 
tas omhand på ett sätt som efterliknar naturens sätt att ta 
hand om nederbörd, och är en form av urbana ekosystem 
som, utöver att dämpa vattenflöden, kan tillhandahålla en 
rad andra ekosystemtjänster.

I öppna dagvattenlösningar såsom gröna tak,infiltration 
på gräsytor, tillfällig uppdämning på översvämningsytor, 
svackdiken, naturliga diken och bäckar, dammar samt våt-
marker kan bl.a. följande ekosystemtjänster erhållas:
- vattenrening, kolbindning och lagring, klimatreglering 
och luftrening, bullerreducering, flödesreglering, polline-
ring, biotoper och biologisk mångfald, aktivitetsbaserade  
kulturella värden, estetiska värden samt resurs för forskning 
och utbildning.

KULTURELLA TJÄNSTER
Rekreationsvärde och hälsa
Den gröna infrastrukturen påverkar i hög grad människans 
möjligheter till vardagsrekreation och träningsaktiviteter. 
Exempel på sådana aktiviteter kan vara promenader, golf, 
ridning, cykling, löpning, utegym, parkbesök med lek, grill-
ning etc. Utflykter och samvaro i parker och urbana skogar 
samt stadsmiljöer, torg och gräsplaner för idrott kan spela 
en stor roll som sociala mötesplatser och är viktiga för re-
kreation och hälsa. Ordet rekreation kan ha olika betydelse 
för olika personer. 
Ett resultat från Höjeå-projektets rapport om effekterna av 
rekreationsfrämjande åtgärder 2009-2010 visade att besö-
kare som använde de anlagda gångstråken vid Höje å i re-
kreationssyfte använde ord som ”frihet, tillgänglighet, rena 
landet, lugnt, vackert, idyll, grönska, närhet till natur och 
fågelliv” för att beskriva sina rekreationsupplevelser längs 
stråken. Det är egenskaper som kan vara viktiga att efter-
sträva vid fortsatt arbete med rekreationsåtgärder.

Besöksnäring och pedagogik
En attraktiv stadsmiljö med god arkitektur och attraktiv grön 
infrastruktur kan bidra till stadens attraktivitet för turism vil-
ket är positivt för besöksnäringen. Stadens parker betingar 
också stora kulturmiljövärden och estetiska värden för ar-
kitektur, konst. Parkernas historiska betydelse är också en 
viktig aspekt av stadens historia. Den gröna infrastrukturen 
spelar också stor roll för människans möjligheter till kun-
skap och information. Parker och stadsnära naturområden 
används flitigt inom skolans undervisning för miljöpeda-
gogik, studier av växt- och djurliv m.m. och har ofta varit 
inspirationskälla för konstnärligt skapande. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Diskussion

- Vilka ekosystemtjänster har störst betydelse inom 
Lunds kommun? Vilka kvalitativa resp. kvantitativa 
värden skapar de? 
- Vilka ekosystemtjänster kan Lund få del av om man 
investerar i en grön infrastruktur?
- Vilka är utmaningarna?
- Vad får det för konsekvenser för den fysiska  
planeringen i Lund?
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VÄRDEKÄRNA I STADEN. De gröna  miljöerna kring Klosterkyrkan i centrala Lund bidrar med ekosystemtjänsterna biologisk mångfald (stödjande tjänster), 
pollinering; mat för pollinatörer, fröspridning (reglerande tjänster) och rekreationsvärde (kulturella tjänster). Klosterhagen med Klosterkyrkan i bakgrunden.

VÄRDEKÄRNA NÄRA STADEN. Rinnebäcksravinen i västra Lund bidrar med ekosystemtjänsterna fördröjning och rening av dagvatten (reglerande tjän-
ster), biologisk mångfald (stödjande tjänster) och rekreationsvärde (kulturella tjänster).
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MÖJLIGHETER 
Förutsättningarna i Lunds kommun för att kunna möta kli-
matförändringar, rena luft och vatten samt förse människor 
med rekreationsmöjligheter är ett direkt resultat av hur vi 
bygger vår stad och planerar den gröna infrastrukturen i ett 
landskapsperspektiv. Det innebär att vi genom kunskap om 
god planering kan välja att rusta oss för framtidens utma-
ningar. Vid förtätning är det viktigt att låta andra värden än 
de kortsiktigt ekonomiska ta plats för att kunna fortsätta 
utveckla Lund till en hållbar, jämställd, mångfasetterad och 
attraktiv stad.

Grön infrastruktur lyfter frågor om ekosystemens funktio-
nalitet, fokuserar på kvalitet, sammanhang och avstånd i 
landskapet samt på möjligheter för arter att sprida och för-
flytta sig i landskapet. 

FUNGERANDE GRÖNT NÄTVERK
För att bli en fungerande grön infrastruktur måste biotoper 
på land och i vatten planeras i rum och tid, på samma sätt 
som grå infrastruktur. För grå infrastruktur som vägar och 
järnvägar är det självklart att de inte kan bestå av väg- och 
rälsfragment utkastade i landskapet, utan att dess funktion är 
beroende av sammanhängande strukturer med en tillräckligt 
god kvalitet och storlek för att fungera för avsedd väg- eller 
järnvägstrafik. På samma sätt finns behov av sammanhäng-
ande strukturer av tillräckligt god kvalitet och storlek för att 
grönstrukturen skall kunna fungera och producera avsedda 
ekosystemtjänster till samhällets nytta. 
En väl fungerande grön infrastruktur får positiva effekter på 
samhället ekologiskt, ekonomiskt och socialt. För att natu-
ren ska kunna fortsätta förse oss med de  ekosystemtjänster 
som vi behöver för vårt välbefinnande och ekonomi måste 
den vara varierad (biologisk mångfald) och motståndskraftig 
mot förändringar (resilient) och den behöver finnas i funge-
rande geografiska nätverk (grön infrastruktur). 

HOT 
Det hårda exploateringstrycket och det intensiva jord- och 
skogsbruket har bidragit till att det i Skåne finns flest rödlis-
tade arter i landet (ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Rödlista-
de arter i Sverige 2015). Förändringen av markanvändning-
en, främst under 1900-talet har gjort att våtmarker dikats 
ut, småskaliga och varierade miljöer samt äldre träd , död 
ved m.m.blivit allt ovanligare i landskapet vilket påverkat 
den biologiska mångfalden på ett negativt sätt. Enligt den 
nationella rödlistan 2015 fanns det omkring 1900 rödlistade 
arter i Skåne och 15 % av dessa förekom endast här. Skåne 
hade även det högsta antalet arter som försvunnit från ett 
län. Av de rödlistade arterna förekommer de flesta i odlings- 
och skogslandskapen med drygt 900 arter i skogslandskapet 
respektive 800 arter i odlingslandskapet. Många hotade arter 
finns i stadsmiljöernas gröna miljöer såsom äldre träd, ru-
deratmark och småvatten och behöver riktade åtgärder för 
sin fortlevnad.

GRÖN INFRASTRUKTUR 

Den mångfald av gröna miljöer och vatten som finns inom Lunds kommun utgör en viktig del i den 

gröna infrastruktur som är en förutsättning för ett gott liv. 

För att vi även i framtiden skall kunna ta del av ekosystemtjänster som är nödvändiga för männi-

skors välbefinnande krävs att vi skapar goda förutsättningar för produktion av dessa tjänster.  

“Arenan” som behövs för detta är kommunens gröna infrastruktur.

Grön infrastruktur

GRÖN INFRASTRUKTUR
”Grön infrastruktur är ett strategiskt planerat nätverk av vege-
tation och vatten som utformas och sköts för att bidra med 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald både på landsbyg-
den och i stadsmiljöer. “
Källa: EU-kommissionen 2013, Naturvårdsverket 2015.

STRÅK I ODLINGSLANDSKAPET. Gång- och cykelstig med brynzon 
mot åkermark i östra delen av Lunds tätort.
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Grön infrastruktur i rural miljö 
kan exempelvis bestå av

• Skyddade områden, t.ex. Natura 2000

• Områden med höga naturvärden utan-
för skyddade områden

• Naturliga eller anlagda biotoper och 
ekologiska korridorer

• Sjöar och vattendrag, skog, ängs- och 
betesmarker, sandmarker

• Kantzoner, brynzoner, alléer, stråk och 
“steppings stones” mellan värdekärnor

• Privata trädgårdar och gårdsmiljöer

Grön infrastruktur i ett landskapsperspektiv i Lunds kommun (principiell struktur). Strukturen bygger på mer eller mindre sammanhängande gröna 
stråk och ibland "steppingstones"  som knyter samman de viktigaste större värdekärnorna för rekreativa och ekologiska värden i kommunen.

GRÖN INFRASTRUKTUR - PRINCIPIELL IDÉSKISS 2050 - KOMMUNEN

GRÖN INFRASTRUKTUR I LANDSKAPET
Kommunens gröna infrastruktur omfattar de artrikaste 
områdena och trakterna som är nödvändiga som livs-
miljöer (habitat)  för växter och djur. Ska förlusten av 
biologisk mångfald i Skåne och i Lunds kommun kun-
na hejdas behöver habitaten utvecklas och knytas sam-
man så att livsmiljöer för dessa arter blir sammanhäng-
ande i landskapet - en fungerande grön infrastruktur.  
Det innebär att för att behålla den biologiska mångfal-
den och dess ekosystemtjänster krävs ett nätverk av vär-
defulla miljöer som är sammanlänkade med korridorer 
eller spridningsöar, utan hinder och barriärer. En grön 
infrastruktur ger möjlighet för arterna att finnas kvar och 
sprida sig i landskapet och tätorterna, samtidigt som den 
ger Lunds invånare god tillgänglighet till grönområden. 

Diskussion rural miljö

- Hur kan vi motverka fragmenteringen av landskapet 
och skapa allemansrättsligt tillgängliga stråk med hög 
rekreativ och ekologisk kvalitet som sammanbinder viktiga 
rekreationsområden och habitat för växter och djur?
- Hur kan vi öka den buffrande förmågan för vat-
ten i landskapet och minska föroreningsriskerna av 
näringsämnen mm vid skyfall och höga vattenflöden?
- Hur kan vi förbättra möjligheterna för att bedriva 
näringsverksamhet knutet till ett hållbart nyttjande av mark- 
och vattenresurserna, såsom ekoturism, gårdsbutiker, bed-
ochbreakfast, kursverksamhet, cykling och vandring etc?
- Hur kan man på bästa sätt hantera jordbruksmarken och 
dess värden inom ramen för dagens fysiska planering?
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GRÖN INFRASTRUKTUR 

NATUR I STADEN
Mer än 50 % av jordens befolkning bor i städer idag. Till 
år 2050 förutspås andelen stadsbor i världen öka till om-
kring 75%.  I Sverige bor idag ca 85 % av befolkning-
en på mindre än två procent av landets sammanlagda yta  
(Naturvårdsverket , 2015). I det sammanhanget blir den tät-
ortsnära och bostadsnära gröna infrastrukturen avgörande 
för att tillhandahålla producerande, reglerande och kulturella 
ekosystemtjänster där människorna bor.

Staden är helt beroende av naturen i och omkring staden som 
ger oss mat, rent vatten, ren och syrerik luft och stabil tem-
peratur. För att vi ska kunna leva och må bra i våra städer, 
behöver vi både ha natur runt omkring staden och funge-
rande ekosystem inne i staden. Stadens gröna infrastruktur 
är lika viktig som gatunät, elnät, va-nät och kollektivtrafik.

Människor mår bra av att vistas i natur. Att ha nära till natu-
ren gör det möjligt att få naturupplevelser i vardagen. Stress-
nivåerna sjunker, koncentrationen blir bättre och vi tillfrisk-
nar snabbare. Det finns ett klart samband mellan närhet till 
parker, grönområden, sjöar och skogsområden och grad av 
fysisk aktivitet. Stadens natur har stor betydelse även för 
den biologiska mångfalden. Omkring 1/7-del  av landets 
rödlistade och hotade arter finns i urbana miljöer. Hållbara 
och välfungerande städer är fulla av biologiskt liv. Inte bara 
mänskligt liv utan en mångfald av liv. Gräs, humlor och 
bin som surrar, fåglar som sjunger, ekorrar, igelkottar, träd, 
blommande örter, renande vattendrag, prunkande parker, 
skuggande skogsdungar, bullerdämpande markvegetation.

Grön infrastruktur bidrar till bevarandet av biologisk mång-
fald, upprätthåller ekosystemens status och stärker därmed 
viktiga ekosystemtjänster så att kapaciteten för återhämtning 
efter störningar stärks. Att arbeta med utgångspunkt i grön 
infrastruktur tillför ett mervärde både genom att insatser kan 
samordnas och effektiviseras, och genom att tidigare förbi-
sedda sammanhang i landskapet uppmärksammas.

I praktiken innebär arbetet med grön infrastruktur att skydd, 
bevarande, restaurering och återskapande av livsmiljöer, 
ekosystemfunktioner och naturliga processer beaktas i fysisk 
planering och pågående mark- och vattenanvändning såväl 
som i brukande och förvaltning av naturresurser.

På samma sätt som den ”grå” infrastrukturen bildar nätverk 
som är funktionsdugliga för användaren, så får en grön in-
frastruktur inte vara av för dålig kvalitet, bestå av för små 
områden, eller av områden som ligger för glest i staden/
landskapet för att kunna fungera och leverera de ekosys-
temtjänster vi människor behöver. 

Det är viktigt att alla som medverkar i samhällsutveck-
lingsprocessen; planerare, ekonomer, politiker etc. tar till 
sig kunskap om vilka biologiska värden vi har idag i staden 
och på landsbygden, vilka värden som en genomtänkt grön 
infrastruktur kan ge oss och vilka värden vi förlorar om vi 
förtätar på fel sätt. Gröna väggar och tak kan bidra till sta-
dens gröna kvaliteter, men kan inte ersätta ekologiskt och 
rekreativt värdefulla ytor på marknivå.

Ur ett svenskt perspektiv är tillgången på allmänt tillgängli-
ga gröna miljöer i Lunds stad relativt låg. Staden är dessut-
om omgiven av ett intensivt brukat jordbrukslandskap med 
relativt låg tillgång på allemansrättslig mark och låga re-
kreativa värden jämfört med ett mer mosaikartat landskap.
Detta gör att det i Lunds stad är av extra stor vikt att man 
värnar allmänt tillgängliga grönområden och ser till att de 
håller en hög kvalitet med såväl ekologiska som rekreativa 
värden.

STRÅK I STADEN. Grönt stadsstråk med träd, undervegtation och vat-
ten vid Södervärn i Malmö, med rekreativa och ekologiska värden - av 
betydelse för såväl människor som växter och djur.
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Diskussion stadsmiljö

- Hur kan de rekreativa och biologiska tillgångarna i Lund 
stärkas i samband med detaljplanering och exploatering?
- Vilken kvalitet och kvantitet behöver grönstrukturen ha för 
att staden ska upplevas som attraktiv och samtidigt kunna 
bidra med för staden nödvändiga ekosystemtjänster?
- Hur kan vi öka tillgängligheten till grönstrukturen utan att 
värdena utarmas? Hur kan grå infrastruktur och koloniod-
lingsområden användas för att uppnå detta?
- Hur kan fler allemansrättsligt tillgängliga stråk med hög 
kvalitet skapas mellan grönstrukturens värdekärnor? 
- Vilka gröna och grå ytor kan anpassas så att de blir lämp-
liga att svämma över vid skyfall och höga vattenflöden?

Grön infrastruktur i Lunds stad (principiell struktur). Strukturen bygger på två gröna ringar (en yttre och en inre) som kompletterats 
med ett antal radiella gröna stråk som förbinder viktiga värdekärnor i och i anslutning till staden. Med denna struktur får människor i 
alla delar av staden relativ närhet till grönområden och huvudstråk i den gröna infrastrukturen.

GRÖN INFRASTRUKTUR - PRINCIPIELL IDÉSKISS - LUNDS STAD

Grön infrastruktur i urban miljö 
kan exempelvis bestå av

• Anlagda parker och naturlig vegetation

• Anlagda och naturliga dammar och 
vattendrag

• Gatuträd och spontant etablerade träd

• Koloni- och odlingslottsområden, kyrk-
ogårdar, idrottsområden

• ”Rain gardens”, gröna tak och gröna 
väggar

• Privata trädgårdar och gårdsmiljöer 

• Grön gatumark och gröna parkeringsy-
tor, buffertzoner kring cykelvägar etc.

GRÖN INFRASTRUKTUR I LUNDS STAD
Lunds stad har en tätortsarea på ca 2629 hektar (SCB, 2015)  
varav ca 21 % (ca 564 ha) utgörs av kommunägda 
grönytor och ca 12 % (ca 324 ha) är allmänt tillgängliga 
parker. Dessa ytor utgör en viktig del av den gröna in-
frastrukturen. Även annan grönstruktur som koloni- och 
odlingslottsområden, kyrkogårdar, idrottsområden och 
tätortsnära naturreservat är viktiga komponenter. Den 
principiella strukturen för den gröna infrastrukturen i 
Lunds stad bygger på två gröna ringar (en yttre och en 
inre) som kompletterats med ett antal radiella gröna stråk 
som förbinder viktiga värdekärnor i och i anslutning till 
staden. Med denna struktur får människor i alla delar av 
staden relativ närhet till grönområden och huvudstråk i 
den gröna infrastrukturen. Såväl värdekärnor som stråk 
är mutifunktionella ytor som bidrar med ekosystemtjäns-
ter såsom rekreativa och ekologiska värden, rening av 
luft och vatten , biologisk mångfald, dagvattenhantering. 
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SOCIALA VÄRDEN
Grön infrastruktur har en social funktion dels som mötes-
plats, och arena för lek och upplevelser och dels för folkhäl-
sa, välbefinnande, livskvalitet, rekreation och vila.

REKREATION, VÄLMÅENDE, HÄLSA, ÅTERHÄMTNING, 
Gröna miljöer som finns nära där människor bor har möj-
lighet att bidra till att utjämna sociala ojämlikheter i ohälsa 
relaterat till riskfaktorer såsom stress och fysisk inaktivitet. 
Hjärnan återhämtar sig bättre i naturmiljö än i urban miljö 
som saknar inslag av natur. Naturen stimulerar sinnena och 
förbättrar koncentrationsförmågan. Dagliga aktiviteter i par-
ker och gröna stråk – som lek, promenader, trädgårdsarbe-
te, cykling och löpning – höjer sinnesstämningen och ökar 
självförtroendet. Med en skarp hjärna följer hög prestations-
förmåga. Det kan leda till stora samhällsekonomiska vinster.

MINSKADE SJUKVÅRDSKOSTNADER
Ökad hälsa och välmående kan ge minskade kostnader i of-
fentlig vård och omsorg. Personer som har nära till parker 
eller strövområden som är bra för rekreation ägnar mer tid åt 
fysisk aktivitet än andra och håller sig också friskare. Natu-
ren lockar barn till rörelse vilket minskar risken för övervikt 
och andra hälsoproblem även som äldre. Möjligheten att vara 
aktiv ute genom friluftsliv eller trädgårdsarbete ger äldre för-
bättrad hälsa och minskar risken för sjukdomar vilket gör att 
sjukvårdskostnaderna sjunker. Fysisk inaktivitet är ett stort 
hälsoproblem som orsakar hundratusentals dödsfall varje år. 
Kostnaderna för sjukvården är höga. En grönblå stadsbygg-
nad kan öka välmåendet och minska offentliga kostnader.

EKONOMISKA VÄRDEN
MARK- OCH FASTIGHETSVÄRDEN
Parkers starka attraktionsvärde avspeglas i högre värden för 
bostadsfastigheter nära grönområden. Ökade fastighetsvär-
den leder i sin tur till ökade skatteinkomster. Det visar ock-
så hur högt boende i gröna miljöer värderas. Närheten till 
parker eller vatten kan höja fastigheters värde med mellan 
sex och tjugo procent jämfört med motsvarande fastigheter 
i andra lägen. Allt fler är beredda att betala mer för att kunna 
bo nära parker och vatten.

HANDEL
Kunderna är beredda att betala omkring tio procent mer för 
varor när de handlar i affärsområden där det finns träd. Stora 
träd och välskötta planteringar är det som mest påverkar vil-
jan att handla. Affärslägen med gatuträd, häckar och rabatter 
rankas högt även av affärsinnehavare. Gröna omgivningar 
kan alltså generera större inkomster.

ENERGI- OCH MATPRODUKTION
Odling av mat och energigrödor i städer runtom i världen 
skapar mervärden och större ekonomisk rättvisa. Fritidsodla-
re i Sverige producerar varje år mat värd nästan tre miljarder 
kronor. På sikt finns potential i städerna att lokalt odla en 
stor andel av det vi förbrukar.
Det kan ha ekonomiska, ekologiska och hälsomässiga för-
delar och dessutom höja människors livskvalitet.

MARKNADSFÖRING, VARUMÄRKESBYGGANDE
God miljö och närhet till natur- och rekreationsområden 
samt parker är viktiga faktorer vid val av bostadsort och även 
en etableringsfaktor för företag inom näringslivet. Välskötta 
parker och natursköna omgivningar är lönsamma för städers 
marknadsföring. Svenska städer och kommuner använder 
gärna en grön image för att stärka sin lokala identitet och 
bygga sitt varumärke. Det finns till exempel många städer 
som väljer att lyfta fram trädgårdar eller träd i sin marknads-
föring. Även vatten är viktigt för städers marknadsföring.

De värden och funktioner som urban växtlighet och vatten bidrar med påverkar på ett positivt sätt 

stadens möjligheter till ekonomisk utveckling, attraktivitet samt människors hälsa och livskvalitet. 

De gröna miljöernas värden och användningsmöjligheter ökar när de ingår i en sammanhållen och 

väl fungerande struktur - en grön infrastruktur. I detta avsnitt beskrivs några av de värden som en 

grön infrastruktur av tillräcklig kvalitet och kvalitet kan skapa.

Grön infrastruktur som värdeskapare

GRÖN INFRASTRUKTUR SOM VÄRDESKAPARE
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STRÅK I STADEN. Södra Esplanaden, Lund september 2016. Boulevardisering, där trafikleder omvandlas till stadsmässiga multifunktionella 
ytor, kan tillföra rekreationsmässiga och ekologiska värden samt öka stadens klimat-resiliens. För att kunna bidra med fler ekosystemtjänster i 
staden kan boulevarder förses med ett artrikt och varierat örtskikt som också kan hysa biofilter för fördröjning och rening av dagvatten.

Krontak på Clemenstorget, Lund, september 2016. Trädkronor i stadsmiljön binder kol, producerar syre och utjämnar temperatur och luftfuk-
tighet.Bladen renar luften genom att binda giftiga stoftpartiklar i lövverket som annars riskerar att andas in av människor.

VÄRDEKÄRNA I STADEN. S.t Månslyckans koloniområde i juni 2016. Centrumnära stadsodling som bidrar med ekologiska värden, biologisk 
mångfald samt en grön och lugn miljö mitt i staden. För att öka det allmänna intresset av koloniområdena kan de bli en viktig del i stadens allmänt 
tillgängliga gröna infrastruktur.  Koloniområden är viktiga gröna lungor i en allt tätare stadsmiljö. Hur kan de bidra mer till staden än vad de gör 
idag? Behöver vissa minska i storlek eller flytta när förtätningstrycket ökar? 
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långt till naturen tycker invånarna att det är värt att lägga 
mycket resurser på att skapa gröna miljöer.

EKOLOGISKA OCH KLIMATMÄSSIGA VÄRDEN
Gröna och blå strukturer i staden stödjer bevarandet av bio-
logisk mångfald,  renar luften från hälsoskadliga luftpartiklar 
och producerar syre, sänker bullernivåer samt dränerar och 
renar dagvatten. Våtmarker och stora träd har särskilt många 
fördelar. Kostnaderna för att dagvattenhantering kan sänkas 
drastiskt om vattnet kan absorberas och filtreras i vatten-
drag, våtmarker, icke hårdgjorda vegetationsbeklädda ytor.  
Varje större enskilt stadsträd kan ge årliga besparingar på 
tusentals kronor. 

Den urbana grönskan kan bidra till att hantera de pågående 
klimatförändringarna.  Positiva följdeffekter av en strate-
giskt planerad grön- och blåstruktur är bl.a. robusthet mot 
klimatförändringarnas effekter, minskning av städernas på-
verkan på den globala uppvärmningen samt minskning av 
kostnader för klimatrelaterade skador. Träd, gröna tak och 
annan grönska jämnar ut luftens temperatur och minskar 
behovet av både uppvärmning och luftkonditionering. Grön-
strukturen sänker temperaturen både inomhus och utomhus 
under sommarmånaderna och skyddar från skadligt UV-ljus 
genom en mjuk, behaglig skugga. 

Investeringar i grön infrastruktur är lönsamma. Vinsterna är 
ekonomiska, ekologiska, sociala och hälsomässiga.

MINSKAD STRESS
Att visuellt ta in naturupplevelser från sitt fönster, såsom träd 
och vatten, sänker blodtrycket man känner sig mindre stres-
sad. Ännu bättre är det att ta en promenad utomhus, gärna i 
miljöer som är skyddande, naturlika eller där det finns många 
arter. Det förebygger stressrelaterade sjukdomar och skapar 
samhällsvinster eftersom sjukskrivningarna blir färre. Men 
grönytorna måste vara nära. Har man längre än ett par hund-
ra meter till närmsta park eller gröna stråk avstår man lätt.

BARNS UTVECKLING
I naturen utvecklas barn mer än om de bara leker på ytor 
utan vegetation. Barn rör sig också mer om de får leka där 

det finns träd och buskar och där marken är kuperad. Effek-
terna av en utemiljö med inslag av natur syns även i goda 
studieresultat. Barn som har koncentrationssvårigheter blir 
hjälpta om de får ha kontakt med naturen. Att barn har nära 
till gröna miljöer är därför avgörande för deras utveckling.

MÖTESPLATSER
Parker och stråk fungerar som mötesplatser och minskar so-
ciala klyftor. I bostadsområden där det finns utrymmen som 
kan användas för olika aktiviteter gynnas integrationen. Med 
den gemensamma trädgårdens, odlingens eller den trivsam-
ma bostadsgårdens hjälp kan socialt utsatta grupper lättare 
komma in i ett meningsfullt sammanhang. Trädgrupper nära 
bostäder blir platser där många människor kan mötas. Även 
den sociala samvaron mellan olika åldrar ökar. Många unga 
träffas i parker, med möjlighet till lek, skateboardåkning, 
klättring, picknick m.m.

ATTRAKTIVITET
Gröna och barnvänliga städer är attraktiva städer – för alla. 
Familjer väljer gärna bostadsområden där det finns sådant 
som de tycker är bra för barnens lek, utveckling och hälsa. 
Närheten till parker och natur spelar stor roll. Människor 
sätter stort värde på att ha natur nära bostaden och att till 
exempel kunna promenera i närheten av träd eller vatten. 
Välskötta parker skattas högt. Om grönskan inte finns där 
vi bor och lever, eller om parkerna missköts, upplevs det 
mycket negativt. I stadsmiljöer där det är ont om parker och 

Gatumiljö på väg till dagis/skola på Amager, Köpenhamn.  
Den blå-gröna infrastrukturen kan berika barnens uppväxtmiljö och 
understödja en positiv utveckling mentalt, motoriskt och sensoriskt.

Diskussion

- Hur kan vi öka kunskapen om grönstrukturens värden 
hos aktörer i samhällsbyggnadsprocesserna och minska 
glappet mellan vision och verklighet?
- Hur ser en tät och grön stad ut (målbild)? Hur förtätar vi 
staden på ett sätt så att kvalitet och värden på gröna ytor 
ökar och att de kan producera mer ekosystemtjänster efter 
exploateringen än före?
- Hur kan vägmiljöer och parkeringsytor användas för att 
utveckla den gröna infrastrukturen när kollektivtrafik och 
cykel blir de dominerande transportslagen? Kan ett förän-
drat resmönster  att man minskar behovet av vissa parker-
ingsytor och trafikytor (grå strukturer) som då kan ge plats 
åt grön infrastruktur och ekosystemtjänster?
- Vilka frågor gällande grön infrastruktur och ekosys-
temtjänster är viktigast att tänka på vid detaljplanering, 
förhandsbesked och bygglovsprocesser?
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Lugn, grön innergård i Köpenhamn som bidrar med ekosystemtjänster som en del i stadens grönstruktur.

Att kunna möta vårsolen på en restaurang eller café i Lund under trädkronorna berikar stadslivet och är viktiga sociala mötesplatser.

Dagvattenmagasin i Köpenhamn (Söndre Boulevard) i form av en sänkt park som fördröjer och renar dagvatten och samtidigt höjer attraktivi-
teten i området. Utformninge är mycket stadsmässig och har låga ekologiska värden. Med flacka slänter och vegetation i anslutning till vatteny-
tan kan de ekologiska och rekreativa värdena höjas.
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Lund kan stärka sin profil som en grön stad samtidigt som 
staden fortsätter att växa inåt. En tät och på samma gång 
grön stad har stor betydelse för en långsiktigt hållbar ut-
veckling likväl som för stadens attraktivitet. Att skapa grön-
skande stadsrum och parker – som stimulerar till möten och 
aktivitet och som ger möjlighet till rekreation och lek för 
alla åldrar och grupper i samhället – är att skapa förutsätt-
ningar för folkhälsa och välfärd.

Ekologi

Biologisk mångfald” avser mångfald (biodiversitet) på 
ekosystemnivå, artnivå och på genetisk nivå. På ekosys-
temnivå handlar naturvårdsarbetet oftast om att säkerställa 
viktiga processer och särskilt värdefulla naturtyper. Des-
sa miljöers samband i landskapet är viktigt, bland annat 
för spridning av arter. På artnivå är det främst de sällsynta 
och hotade arterna som prioriteras. Förändringen av mar-
kanvändning, främst under 1900-talet, har påverkat den 
biologiska mångfalden på ett negativt sätt. Våtmarker har 
dikats  ut, småskaliga och varierade miljöer samt äldre 
träd och död ved har blivit alltmer ovanliga i landskapet.  
Den gröna infrastrukturen utgör en fysisk arena för ekolo-
giska värden  och en förutsättning för en långsiktigt hållbar 
mark- och vattenanvändning.

FRAMTIDSUTMANINGAR
En grön stad stärker stadens långsiktiga hållbarhet på fle-
ra olika plan. Ett mångsidigt utbud av parker, natur- , och 
rekreationsområden, fritids- och idrottsanläggningar fyller 
sociala, rekreativa, ekologiska och kulturella funktioner och  
bidrar i hög grad till stadens attraktivitet. Närhet och tillgång 
till grönområden nära bostaden ger upphov till ökad fysisk 
aktivitet som i sin tur ger minskad risk för flera livsstilsre-
laterade sjukdomar och förbättrad mental hälsa.

Rekreation

Ur rekreationssynpunkt och social synvinkel är en viktig 
faktor att kommuninvånare oavsett boendeform eller läge 
ges samma förutsättningar för en god hälsa genom närhet 
till parker, grönska och andra stadsrum av god kvalitet inom 
korta avstånd. Inte minst för stadens barn utgör utemiljön en 
betydelsefull del av vardagen. Utemiljön har stor inverkan 
på barns sociala, fysiska/motoriska och mentala utveckling.
En tätare bebyggd stad som samtidigt ger mer till-
gång till parker och gröna stadsrum kräver nytänkande,  
strategiska ställningstaganden och kreativa arbetsprocesser.  

 I tider av förtätningsiver, bostadsbrist och ökad konkurrens om ytor i tätorterna, finns en ökad 

risk att man låter bebyggelse expandera på bekostnad av gröna ytor och god odlingsjord. Det 

är viktigt att man ser staden som en helhet - ej endast yta för yta - så att man inte bygger bort 

förutsättningarna för en attraktiv och hälsosam stad. Hållbar stadsutveckling skapas utifrån 

ett långsiktigt utvecklingsperspektiv där den gröna infrastrukturen värderas lika högt som 

trafikstruktur och bebyggelsestruktur. Naturen måste finnas där människor bor för att den 

skall vara tillgänglig. Värdet av kommunens tillgångar för rekreation, attraktivitet och resiliens 

mot klimatförändringar är beroende av att man i samband med exploatering och förtätning tar 

stor hänsyn till den gröna infrastrukturens funktion och värden. Utmaningarna är bra för att 

“spänna bågen” ytterligare och ta fram innovativa strategier för en grön och attraktiv kommun.

Hur möter vi framtidsutmaningarna?

REKREATIONSVÄRDE. I Boverkets rapport Bostadsnära natur - in-
spiration och vägledning beskrivs de tre aspekterna kvalitet, till-
gång och nåbarhet som lika väsentliga som kvantitet för 
rekreationsvärdet i stadens grönstruktur.
LundaEKOs och Grönprogrammets målsättning är att alla som bor 
i Lunds tätorter  ska kunna nå en gröning inom 200 meter från 
bostaden och en närpark inom 300 meter.

EKOLOGI. Ansvarsarter. Av de drygt 1 600 rödlistade arter som ob-
serverats i Skåne under åren från 1985 till 2011 är runt 30 % (cirka 
450 arter) mer eller mindre unika för länet och kan betraktas som 
skånska ansvarsarter. Källa: Länsstyrelsen Skåne län, 2014. Här 
finns höga naturvärden i Skåne - Artpools- och traktanalys
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HUR MÖTER VI UTMANINGARNA?
För kommunens grönprogram (under framtagande) har föl-
jande sju strategier tagits fram.
1. Utveckla
2. Förvalta
3. Värna
4. Nyskapa 
5. Tillgängliggöra
6. Samutnyttja
7. Kommunicera och samverka

På nästa sida listas ett antal framtidsutmaningar och förslag 
på hur utmaningarna gällande grön infrastruktur och eko-
systemtjänster som kan skönjas i dagens fysiska planering 
kan mötas. 
Givetvis finns det fler framtidsutmaningar som vi står inför. 
Under den fortsatta dialogprocessen för översiktsplanen kan 
man räkna med att såväl utmaningar som strategier utveck-
las och förändras.

Lunds gröna identitet kan stärkas. Lund har många små 
grönytor och få större. De rekreativa och ekologiska värdena 
av dessa ytor höjs om de kan knytas samman med blå-gröna 
stråk som har rekreativa och ekologiska funktioner.
Det är viktigt att stor restriktivitet gäller för att ta grönytor 
i anspråk för exploatering. Genom satsningar på nya ”grö-
ningar”, stadsdelsparker och stadsparker, på liknande sätt 
som redan gjorts i exempelvis Brunnshög och Stångby ökar 
stadens blå-gröna värden. Det är också viktigt att tillskapa 
mer grönska i tadens offentliga miljöer samt boulevardise-
ring av större gator i staden.

Med ambitionen att bygga tätt och grönt måste grönska få 
lov att ta plats i fler sammanhang än idag. I befintliga och 
redan täta stadsrum kan förtätning med grönska innebära 
anläggning av nya småparker, omvandling av lågt utnyttjade 
gräsytor till grönytor med högre ekologiska och rekreativa 
värden. Gator kan få mer trädplantering, byggnader kan få 
gröna tak och fasader. Utöver att ersätta gamla och sjuka 
träd bör målsättningen vara att successivt öka antalet träd 
i stadsmiljön. Att bygga mer grönska i en förtätad stad är 
en komplex process som involverar politiska beslutsfattare, 
investerare, byggare, fastighetsägare, medborgare, närings-
liv, trafikverket, länsstyrelsen, intresseorganisationer mfl.

För att på ett systematiskt sätt kunna skapa en grönare stad 
är den fysiska planeringen och de underlag som tas fram i 
samband med den viktiga verktyg.
För att skapa spännande och intressanta gröna miljöer i stä-
der är både kvantitet och kvalitet viktigt och god samordning 
mellan stadens aktörer. Informella och vildare områden bör 
komplettera mer ordnade grönytor.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FÖRTÄTNING

För att Lund ska kunna utvecklas till en blandad, tät och 
grön stad som är anpassad till gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik är nedanstående förhållningssätt viktigt.

Förtätning på gröna ytor i kommunens tätorter bör ske 
i absolut sista hand och endast när det med önskvärd 
tydlighet visats att alla andra alternativ är sämre ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Typer av förtätning som minskar 
behovet av intrång på grönytor bör prioriteras:

1. Om- till- och påbyggnad av befintliga byggnader

2. Byggnation på hårdgjorda ytor utan vegetation.

3. Rivning av extensivt utnyttjade befintliga byggnader 
och nybyggnation med högre exploateringsgrad.

I stationsnära lägen har förtätning av bebyggelsen hög 
prioritet eftersom en tät bebyggelse minskar transportbe-
hovet. Samtidigt behövs grönska och vatten för att öka 
stationsområdets attraktivitet.

Om intrång i tätorternas grönytor är nödvändigt kan 
balanseringsprincipens prioriteringsordning användas. 

Undvika - Minimera - Kompensera - Ersätta.

Innan detaljplaneprocesser påbörjas som berör grönytor 
bör en balansering göras. I detaljplanen bör balanseringen 
finnas med i konsekvensbeskrivningen samt i plan- och 
genomförandebeskrivningen.

Mindre gröna ytor med låga rekreativa och ekologiska 
värden bör i vissa fall kunna användas till förtätning efter 
tillämpning av kompensationsprincipen. De projekt som 
byggs på dessa ytor bör ha särskilt hög hållbarhetsprofil 
där man satsar på byggnadernas och friytornas rekreativa 
och ekologiska värden - gröna tak, väggar, öppen dagvat-
tenhantering, nyplantering av stora träd etc.

När kompensation av rekreativa och ekologiska värden är 
svårt inom exploateringsområdet kan ekonomiska medel 
investeras av exploatören i en separat kompensationsfond  
som kan användas till att göra investeringar i blå-grön 
infrastruktur.

HUR MÖTER VI FRAMTIDSUTMANINGARNA?

Kunskapsunderlag som behöver tas fram

- Ekologiska landskapssamband i staden och på 
landsbygden. Kartläggning av de stödjande ekosys-
temtjänsterna habitat för arter och genetisk variation.
- Naturvärdesinventering (NVI) enligt Svensk Stan-
dard i ett landskapsperspektiv.
- Översiktlig kartläggning och värdering av samhäll-
snyttan av kommunens ekosystemtjänster.
- Biotopdatabas för kommunens större tätorter samt 
landsbygden.
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TÄTORTERNA

1. KVANTITET FÖR GRÖNBLÅ STRUKTURER
Vid förtätning ökar konkurrensen om marken. Andelen fri- och grönytor per invånare har minskat dramatiskt de senaste 
decennierna från folkhemshusens 15–20 kvm grönyta per boende till 2000-talets innergårdar i storstäderna som i vissa 
fall har 2 kvm grönyta per boende. Befolkningsökning och förtätning får som konsekvens att fler personer ställer krav på 
närhet till offentliga parker, skogsmark och vatten. Grönytorna i och i anslutning till tätorterna är i flera fall  små, splittrade 
och fragmentiserade. Med en ökande förtätning riskerar kvantiteten av grönytor per invånare att minska vilket ställer 
större krav på höjd kvalitet - ekologiskt och rekreativt - på kvarvarande grönytor.

2. KVALITET FÖR GRÖNBLÅ STRUKTURER
Värdekärnor för ekologi och rekreation är i många fall för små och av för dålig kvalitet för att fungera ur ekologisk syn-
vinkel. Ofta är de även för fragmentiserade och isolerade för att kunna producera de ekosystemtjänster människan är 
beroende av såsom biologisk mångfald, ren luft och vatten samt miljöer för rekreation och social samvaro. Ur ekologisk 
synvinkel är det viktigt med strategiska åtgärder inriktade mot Lunds ansvarsarter och ansvarsbiotoper i såväl stadsmil-
jöer som på landsbygden för att inte förlust av växt- och djurarter skall fortsätta i samma takt som senaste decennierna.

3. KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatutmaningen handlar om att genom strategiska investeringar och förvaltning av grönstruktur bygga ett robust sam-
hälle med hög resiliens mot klimatförändringar som även skyddar den befintliga bebyggelsen. Träd, grönområden, vatten-
drag och dammar kan fungera för såväl rening av luft och vatten som klimatutjämning och bullerdämpning. En förutsät-
tning är att grönytorna finns i strategiskt viktiga lägen i tätorterna och integreras med bebyggelse och omland. Om inga 
strategiska åtgärder görs för att öka robustheten för tätorternas grönstruktur kan det leda till försämringar i tätorternas 
förmåga att lindra effekterna av stormar, översvämningar samt möjligheterna till luft- och vattenrening, klimatreglering etc.

LANDSBYGDEN

1. REKREATIONSVÄRDE / FRILUFTSLIV
En ökande befolkning innebär högre krav från fler människor på allemansrättsligt tillgängliga rekreationsytor.  
Kommunen kan ej kräva av privata markägare att de skall tillgodose det ökande behovet av goda rekreationsmiljöer utan 
statligt och kommunalt ägda naturområden behövs i en förtätad region.

2. EKOLOGI
Fungerande ekosystem är avgörande för att upprätthålla biologisk mångfald och därigenom bidra med ekosystemtjänster 
såsom rent vatten, ren luft, rekreation, turism och matproduktion. Fragmentering av biotoper i landskapet, igenväxning 
av sjöar, våtmarker, åkrar och ängar samt näringsläckage till sjöar och vattendrag är hot mot den biologiska mångfalden. 
Förlust eller utdöende av arter samt främmande, invasiva, arter påverkar i hög grad de inhemska ekosystemens funktion 
och riskerar på sikt att  försämra möjligheterna för människan att erhålla de ekosystemtjänster man behöver.

3. TÄTORTSEXPANSION PÅ JORDBRUKSMARK
Skåne står för en betydande andel av landets jordbruksproduktion och 16 procent av Sveriges totala jordbruksareal finns 
i Skåne. Exempelvis kommer cirka 40 procent av Sveriges totalskörd av de vanligaste spannmåls- och oljeväxtgrödorna 
från Skåne. Samtidigt är Skåne en av de tre viktigaste tillväxtregionerna i landet. Länet är tätbefolkat; 13 procent av lan-
dets totala folkmängd eller 1,3 miljoner människor bor på en yta som motsvarar 3 procent av Sveriges markareal. Nästan 
1/10 av ytan är bebyggd, vilket är tre gånger högre än genomsnittet i landet. Bebyggelsen fördelas i en tät och flerkärning 
struktur. När förtätningen i kommunens tätorter nått gränsen för vad som är möjligt inom ramen för en attraktiv och hållbar 
stad kan det bli aktuellt med tätortsexpansion på brukningsvärd jordbruksmark.

Framtidsutmaningar

HUR MÖTER VI FRAMTIDSUTMANINGARNA?
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TÄTORTERNA

1.  STÄRK OCH UTVECKLA VÄRDEKÄRNOR OCH GRÖNBLÅ STRÅK
Framtidsutmaningarna med förtätning och förändrat klimat kan mötas genom att tillskapa en sammanhängande 
grön infrastruktur med ekologiskt fungerande värdekärnor och grönblå stråk. Investeringar behöver göras i strat-
egiskt viktiga lägen inom tätorterna för att utveckla kopplingar och överbrygga barriärer. Om investeringar i grön 
infrastruktur räknas in i Lunds strategiska investeringar kan attraktivitet för boende och besökare öka och Lunds 
förutsättningar som ekonomisk motor förbättras. I detaljplaner är det möjligt att reservera markytor för att tillgodose 
behoven för ekologi och rekreation. Omvandling av grå ytor (trafikytor) till grön-blå (vegetation och vatten) skapar nya 
möjligheter. Tillgänglighet, nåbarhet och kvalitet är viktiga ledord för att göra den gröna infrastrukturen tillgänglig för alla.

2. SAMUTNYTTJA

Offentliga gröna miljöer kan skapa förutsättningar för en mångfald av ekosystemtjänster såsom rekreation, ekologi, 
dagvattenhantering och sociala mötesplatser. Att tillskapa multifunktionella ytor kan ge många fler värden på sam-
ma yta såsom fördröjning och rening av dagvatten samt ekologiska, sociala och upplevelsemässiga värden. 

3. KOMMUNICERA OCH SAMVERKA

Samverkan mellan aktörer inom fysisk planering och samhällsutveckling är viktigt för att skapa förståelse för gröna mil-
jöers värden. Kommunen kan främja samarbete mellan aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer och föreningar.

LANDSBYGDEN

1. STÄRK OCH UTVECKLA VÄRDEKÄRNOR OCH GRÖNBLÅ STRÅK
Genom investeringar i grönområden, våtmarker och vattenområden kan landskapets gröna infrastruktur stärkas och ut-
vecklas. Det är av stor vikt att skapa fungerande ekologiska landskapssamband med länkar och "steppingstones" mellan 
värdekärnor för att öka värdekärnornas robusthet, men det är minst lika viktigt att man säkerställer tillräckligt stora ytor 
för att kunna hysa biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detta kan åstadkommas exempelvis genom områdesskydd 
och naturvårdsavtal men också genom att vårda och restaurera naturliga betes- och slåttermarker, skapa förutsättningar 
för träd att bli gamla, utöka arealen småvatten och våtmarker. Förlust av arter i landskapet kan motverkas genom att höja 
kvantitet och kvalitet på biotoper i landskapet samt minska fragmenteringen av biotoperna. Fokus för arbetet med att 
stärka värdekärnor och stråk i landskapet bör ligga på Lunds ansvarsarter & ansvarsmiljöer.  

2. SAMUTNYTTJA
Genom att utveckla multifunktionella grönstråk i jordbrukslandskapet kan de rekreativa och ekologiska värdena öka. Ett 
sätt att göra detta kan vara att tillskapa beträdor, d.v.s. smala grönytor i kantzoner av jordbruksmarken. Med rätt utformn-
ing och varierade brynzoner, kan de fylla såväl en rekreativ som ekologisk funktion. Ett mer attraktivt jordbrukslandskap 
kan också bidra till fler inkomstkällor såsom gårdsbutiker, bed&breakfast, kursverksamhet och ekoturism. Allmänhetens 
användning av grönområden i landskapet behöver kanaliseras för att minska slitage och konflikter mellan olika nyttjare. 

3. KOMMUNICERA OCH SAMVERKA
Samverkan mellan aktörer inom fysisk planering och samhällsutveckling är viktigt för att skapa förståelse för gröna mil-
jöers värden. Kommunen kan främja samarbete mellan aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer och föreningar. Ökad 
användning av nya naturvårdsanpassade brukningsmetoder, ekologisk odling och skyddszoner längs vattendrag är vikti-
ga bidrag till att utveckla den biologiska mångfalden i landskapet. Strategiskt vattenvårdsarbete som bl.a. vattenråden för 
Höje å och Kävlingeån framgångsrikt utfört under lång tid kan öka landskapets ekologiska och rekreativa värden.  
Stödformer och finansiering till markägare behöver utvecklas för att kunna nyttja brukningsvärd jordbruksmark.

Framtidsutmaningar och åtgärder som nämns i detta PM är ett diskussionsunderlag till 
översiktsplanen och inte förslag till specifika sektorsprogram.

Hur möter vi framtidsutmaningarna?

HUR MÖTER VI FRAMTIDSUTMANINGARNA?
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Ekosystem på land och i vatten utgör en grund för ekonomisk utveckling, 

människors välbefinnande samt växt- och djurarters överlevnad. För grå in-

frastruktur som vägar och järnvägar är det självklart att de inte kan bestå av 

väg- och rälsfragment utkastade i landskapet, utan funktionen är beroende 

av sammanhängande strukturer med en tillräckligt god kvalitet och storlek 

för att fungera för avsedd väg- eller järnvägstrafik. På samma sätt finns be-

hov av sammanhängande nätverk av tillräckligt god kvalitet och storlek för 

att den gröna infrastrukturen skall kunna fungera och producera avsedda 

ekosystemtjänster till samhällets nytta.

I VILKET SKEDE I ÖVERSIKTSPLANEARBETET ÄR VI NU?

PM-arbetena är inte politiskt antagna utan utgör endast underlag i arbetet med Lunds kommuns 
nya översiktsplan. De samlar kunskap och väcker angelägna stadsplaneringsfrågor inom flera olika 
områden. Parallellt med framtagandet av dessa PM arrangerades under hösten 2016 workshops för 
medborgare, medarbetare i Lunds kommun samt andra aktörer. Det arrangerades även några utåtrik-
tade seminarier. Resultatet av detta inledande arbete har sammanställts i en samrådshandling under 
våren och sommaren 2017, en samrådshandling som alla lundabor och andra aktörer kan ta del av 
under samrådstiden hösten 2017. Slutligen ska den nya översiktsplanen antas i kommunfullmäktige. 
Följande PM har tagits fram:  

1. Spaning efter framtida sammanhang
2. Medborgardialog
3. Framtidens boende
4. Stadsbyggnadsstrategier
5. Förtätning i Lund
6. Arkitektur, identitet och varumärke
7. Näringsliv
8. Stadsliv och möten
9. Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
10. Hållbar energi i Lund
11. Mobilitet och infrastruktur
12. Ett klimatanpassat Lund 
13. Stadskärnan
14. Lund i Regionen
15. Kulturmiljö
16. Vatten
17. Social hållbarhet

Grön infrastruktur
och ekosystemtjänster

EN INLEDANDE DEL I ARBETET MED LUNDS KOMMUNS NYA ÖVERSIKTSPLAN
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