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Sammanfattning
Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Eskilstuna kommun.
Syftet har varit att kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns i
Lagersdal och vilka som behöver förstärkas eller nyskapas.
Rapporten består av tre delar; ekosystemtjänstkartläggning, gröna
strategier och konsekvenser av föreslagen exploatering.
Ekosystemtjänstkartläggning
Den biologiska mångfalden är relativt hög inom området med skogsområden, kulturlandskap med betesmarker runt Lagersbergs gård
och säteri och öppna gräsytor med buskar och träd. Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens långsiktiga förmåga att producera andra ekosystemtjänster. Också den sammanhållna gröna
infrastrukturen bedöms som god i området. Grönstrukturer syns
som kilar längs med de större vägarna, Fröslundavägen, Gillbergavägen och Gillbergaleden, och skapar ett väl sammalänkat nät av
grönstrukturer i både Lagersberg och Fröslunda.
Ett flertal områden har hög kapacitet för flertalet ekosystemtjänster.
Sådana områden är förhållandevis jämnt fördelade i stadsbilden, men
en viss koncentration går att skönja i omnejden kring Lagersbergs
gård och säteri. Även flera skogspartier längs med Fröslundavägen
uppvisar liknande kvaliteter.
Vissa grönområden i Lagerdal innehåller färre ekosystemtjänster,
men dessa kan ändå vara viktiga eftersom enstaka tjänster kan vara av
särskild betydelse i ett visst område. Flödesreglering är till exempel
viktigare än andra tjänster i områden där man upplever problem med
översvämning.
Bristområden utgörs framförallt av bebyggelse med stor andel hårdgjord yta i vilka grönstrukturerna är få. Sådana områden finns i Fröslunda centrum, i området kring Fröslundaskolan och
Lagersbergsskolan samt vid mataffären i Lagersberg.
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Gröna strategier
De gröna strategierna innehåller mål för stadsdelens grönstruktur
samt korta beskrivningar av möjliga principer och åtgärder. Genom
att beskriva olika principer och förslag till åtgärder skapas underlag
för förståelse kring de gröna frågorna, vilket ger bättre förutsättningar för en kreativ diskussion kring grönstrukturen med samtliga
aktörer inom projektet. Med utgångspunkt i ekosystemtjänstanalysen
har fem strategier formulerats för framtida utveckling av Lagersdalsområdet:
•• Värdesätt ekologiska samband
•• Skapa rekreativa stråk och tydliggör målpunkter
•• Förstärk barns tillgång till grönytor
•• Förbättra vattenhanteringen
•• Förstärk ekosystemtjänster på kvartersmark
Konsekvenser av föreslagen exploatering
Generellt berör inte den föreslagna exploateringen grönområden
med höga naturvärden. Likväl finns flera ekosystemtjänster i dessa
områden som risker att försvagas i och med exploateringsförslaget.
•• Exploateringsområdet innehåller flera lågpunkter och grönstråk av
stor betydelse vilket riskerar att minska kapaciteten för flödesreglering och vattenrening och kan påverka befintlig bebyggelse negativt
med översvämningsproblematik som följd
•• Exploatering i vissa delar av området kan medföra en mindre
sammanbunden grön infrastruktur i området, eftersom områden
med strategiska centrala platser i ekologiska nätverk planeras att
bebyggas
•• Förskolor och skolor riskerar att påverkas negativt med minskad
mängd grönyta, men tillgängligheten kan öka
•• Grön samlingspunkt med begränsad tillgänglighet (Fröslunda IP)
påverkas negativt
•• Tillgänglighetsanpassad grönyta vid äldreboende riskerar att
försvinna
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Inledning
Rapporten har tagits fram på uppdrag av Eskilstuna kommun. Syftet
har varit att kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns i Lagersdal
och vilka som behöver förstärkas eller nyskapas. Lagersdal är ett samlingsnamn för en del av Eskilstuna, bestående av stadsdelarna Lagersberg, Fröslunda, Råbergs torp och Myrtorp (se utredningsområde i
karta nedan), där en utvecklingsplan är under framtagande. Målet är
att denna kartläggning ska ge underlag för att öka mängden och variationerna av ekosystemtjänster samt att stärka och utveckla befintliga tjänster i samband med utbyggnad av området.
Utredningsområdets plats i förhållande till Eskilstuna tätort
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Vad är ekosystemtjänster?

Varför arbeta med ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som bidrar till människans välbefinnande och välfärd, och härstammar i naturens ekosystem. Begreppet ekosystemtjänster fick genomslag 2005 i och med
en rapport kallad Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005). I
MEA delas ekosystemtjänster in i fyra kategorier, se tabell 1.

För att bevara och forma morgondagens hållbara samhälle måste
hänsyn tas till ekosystemtjänster i kommunal utveckling och förvaltning. När grönskans roll räknas in i strategiska investeringar skapas
attraktiva platser för de människor som bor i och besöker kommunen samtidigt som mark- och fastighetsvärden ökar. Grönskan
kan då fungera som ekonomisk drivkraft i kommunen.

Reglerande tjänster står för kontroll av klimat och vattenflöden, erosionsskydd, pollinering samt naturlig skadedjurskontroll. Producerande tjänster utgör basen för mat, dricksvatten, bioenergi och andra
direkta produkter och material. Kulturella tjänster bidrar med immateriella värden som miljöer för upplevelser, lärande, kunskap och
rekreation. Stödjande tjänster är själva förutsättningen för de övriga
och utgörs av olika processer som upprätthåller ekosystemen, så som
jordmånsbildning, fotosyntes och vattencykeln.

Tabell 1. Avgränsning av ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald är en stödjande ekosystemtjänst och en förutsättning för exempelvis bindande av jordar och hindrar erosion, för småkryps återföring näring genom nedbrytning och insekters pollinering
av grödor. Också vår mat, förnybara råvaror och naturen vi upplever
består av biologisk mångfald. De olika kategorierna hänger därför
samman, och behöver således också förvaltas med hänsyn till detta
faktum (Bommarco et. al 2013).
Stödjande

Ekosystemtjänster behövs inom produktionslandskapen (skogs- och
jordbruk) för att produktion av grödor och skogsbiomassa ska
fungera och i stadsmiljön för att denna ska vara en god boende- och
vistelsemiljö för invånare och besökare. I alla dessa typer av landskap
har dock ytan där ekosystemtjänster kan skapas minskat i och med
intensifiering av produktionsmetoder, ökat exploateringstryck och
förtätning.

Klimatanpassning

Biologisk mångfald och habitat
Vattencykeln
Näringscykler
Jordformation
Fotosyntes
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Trots att arbetet för bevarande av biologisk mångfald och naturvärden pågått under flera decennier fortsätter förlusten av arter och
deras habitat, både lokalt, nationell och på en global skala (MEA
2005, Maxwell et. al. 2016). Denna utveckling hotar inte bara
naturen i sig utan även våra samhällen, eftersom naturen och den
biologiska mångfalden är basen för ett stort antal processer och funktioner som upprätthåller ekosystemen och levererar ekosystemtjänster till samhället.

Producerande

Reglerande

Kulturella

Produktion av mat
Produktion av dricksvatten
Råmaterial
Medicinska resurser

Rening av vatten
Flödesreglering
Pollinering
Skadedjursreglering
Rening av luft
Reglering av lokalklimat
Bullerdämpning
Koldioxidbindning
Erosionsskydd och bevarande av jordens
bördighet

Rekreation och välbefinnande
Turism
Naturpedagogik
Identitet, platskänsla och sociala relationer

Klimatförändringarna väntas för Sveriges del bland annat innebära
att frekvensen och intensiteten av regnoväder ökar, en ökad sannolikhet för värmeböljor under sommaren och att medeltemperaturen,
framför allt under vinterhalvåret, ökar. Detta kommer att öka risker
och kostnader kopplade till översvämningar och värmeböljor, både
för den enskilda individen och för samhället. Effekter väntas också
på jord- och skogsbruk, via förändrade förutsättningar i nederbörd,
växtsäsong och angrepp av skadedjur och sjukdomar (Hall et. al.
2015).
Särskilt i städer utgör den ökade risken för översvämningar ett problem, eftersom den stora andelen hårdgjord yta gör städer mycket
känsliga för stora regnmängder. Städer som ligger nedströms vatten-

drag riskerar dessutom att drabbas av översvämningar orsakade både
av regn och av kraftig vårflod, eftersom en stor andel av de våtmarker
som bidrar med naturlig flödesreglering i avrinningsområdena dikats
ut under de senaste århundradena (Naturvårdsverket 2009). Vid förtätning i befintlig stadsmiljö eller omvandling av industriområden
etcetera är det viktigt att inte skapa ny översvämningsproblematik
genom att bygga bort gröna ytor som idag fungerar som renings- och
infiltrationsytor. Vid ändrad användning av ett område måste alltid
beaktas hur dagvatten kan renas och tas om hand, inom det aktuella
området och inom hela dagvattnets avrinningsområde. I bebyggd
miljö krävs att parker och stråk utformas med sänkor och diken, och
att större områden såsom bollplaner och liknande tillfälligt kan til�låtas översvämmas vid skyfall.

1-4. Utifrån värderingen har en sammanslagen karta skapats. Kartan
har skapats genom att poängen för de olika tjänsterna vägts samman
och kan sägas vara en multifunktionskarta för ekosystemtjänster, det
vill säga att den visar vilka områden som har stort värde eller kapacitet för enskilda, eller flera, tjänster. I den sammanslagna kartan har
de områden som bedömts ha hög biologisk mångfald (3-4 poäng)
även viktats med en faktor om x3. Faktorn medför att samtliga
områden med hög biologisk mångfald sticker ut i kartbilden, även
om betydelsen för andra ekosystemtjänster kan vara låg. Eftersom
biologisk mångfald är en understödjande tjänst har dess betydelse
fått väga tyngre än övriga tjänster. Se Bilaga 2 för utökad metodbeskrivning.

Ytterligare aspekter av klimatanpassning är möjligheten att hantera
värmeböljor genom att planera in större grönområden som ger parkbris samt parker och träd som ger möjlighet till skugga. Förändringar
i temperatur och nederbördsklimat kommer att även att påverka alla
delar av den biologiska mångfalden i Sverige. Resilienta ekosystem
med goda spridningsvägar, stabila populationer och god genetisk
variation är nycklar till en långsiktigt hållbar anpassning. I ljuset av
dessa utmaningar blir det än viktigare att klokt förvalta och säkra
ekosystemtjänster för framtida behov.

Översikt över rapportens indelning av ekosystemtjänster
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Biologisk mångfald Areella näringar Vattentjänster

Luft och klimat

Biologisk mångfald (S)

Mat (P)

Vattenrening (R)

Rening av luft (R)

Pollinering (R)

Flödesreglering (R)

Klimatreglering (R)
Bullerdämpning (R)

Kulturella ekosystemtjänster
Rekreation och
välbefinnande (K)
Turism (K)
Identitet och platskänsla (K)
Sociala relationer (K)

Avgränsning och metodik
Lagersdals grönytor har kartlagts och värderats utifrån deras kapacitet
att tillhandahålla ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, matproduktion, pollinering, vattenrening och flödesreglering, rening av luft,
klimatreglering, bullerdämpning samt kulturella ekosystemtjänster se även tabell 2. Avgränsningen har skett i samråd med Eskilstuna
kommun. Ekosystemtjänsterna har kartlagts och värderats med hjälp
av befintligt underlag och inventeringar. Kunskap om kulturella ekosystemtjänster har kompletteras med kunskapsinhämtning genom en
workshop med kommunens tjänstemän, gåtur i Lagersberg samt telefonkontakt med olika intressegrupper.

Naturpedagogik (K)
Tabell 2. Översikt över rapportens
indelning av ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsterna har samlats i grupper
utifrån hur deras funktion och ytbehov
hänger samman. Beteckningen visar om
tjänsterna är (P) =producerande, (R) =
reglerande, (K) = kulturella eller (S) =
understödjande.

Områdena har sedan värderats utifrån områdets förutsättningar för
varje tjänst och försetts med poäng. Tjänsterna har värderats från
1-3, där 3 utgör högsta poäng. Biologisk mångfald har värderats från
7
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Del 1. Ekosystemtjänstkartläggning Lagersdal
8

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är en så kallad understödjande ekosystemtjänst
och därför en förutsättning för en rad andra ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är exempelvis en förutsättning för fungerande pollinering och skadedjursreglering, den stärker de kulturella
upplevelsetjänsterna, förser oss med naturmediciner och förbättrar
vattenrening. Biologisk mångfald påverkar alltså hur effektiva eller
produktiva ekosystem är (Hooper et al., 2005; Isbell et al., 2011).

naturtyper förhållandevis hög inom området, och flera naturtyper
finns representerade. Ca 25 % av ytan i området består av skog. De
flesta skogsområdena domineras av barrträd med ett visst inslag av
lövträd. Ett större lövträdsdominerat skogsområde finns öster om
Lagersbergs säteri, medan mindre lövträdsområden finns insprängda

Resiliens
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av
förändring och vidareutvecklas.
Resiliens innefattar både
systemens förmåga att stå emot
stress eller förändring och att
återuppbygga viktiga funktioner
efter att förändringen skett.
Detta kräver i längden att
systemen har förmåga att
anpassa sig och förnya sig.

Biologisk mångfald är knuten till ekosystemens resiliens (Elmqvist,
2003), det vill säga förmågan att återhämta sig efter förändringar och
störningar som är såväl naturliga som skapade av människan.
Därmed är biologisk mångfald även en förutsättning för ekosystemens långsiktiga förmåga att producera ekosystemtjänster.
Under 2014 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en kommunikationssatsning med syfte att öka förståelsen för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Arbetet utförs i samarbete
med myndigheter, länsstyrelser och andra regionala aktörer. Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av
ekosystemtjänster är en del av det nationella arbetet för att uppnå de
svenska miljömålen, knutet till det internationella arbetet i Konventionen om biologisk mångfald. Etappmålet säger att:
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Lagersbergs gård (område 8).

”Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster
ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är
relevant och skäligt”.

Biologisk mångfald i Lagersdal med omnejd
Stadsområdena Fröslunda och Lagersberg är en del av Eskilstunas
sammanhängande tätort som är belägen i jordbrukslandskapet
mellan Hjälmaren och Mälaren, utmed Eskilstunaån. En stor del av
bebyggelsen i området uppfördes under 1950-70-tal, och den tidens
typiska planering har medfört att området idag innehåller förhållandevis mycket grönstruktur och närnatur, vilket är positivt ur ett ekosystemtjänstperspektiv.
På en landskapsnivå är den inbördes variationen och mångfalden av

Grova ekar vid Lagmansgatan (område 18).
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lite varstans i stadsbilden, t.ex. väster om konstgräsplanen och norr
om skol- och förskolegården i Lagersberg samt söder om Fröslunda.
Skogsområden är förhållandevis jämnt fördelade över studieområdet,
vilket är positivt ur en spridningssynpunkt och för den gröna infrastrukturen i området. Vad gäller naturvärdesklass, vilket kan vara en
indikator för biologisk mångfald, finns det generellt mest av klass 3och klass 4-områden. Ett fåtal områden når naturvärdesklass 2 med
höga naturvärden. Två av dessa områden finns i kulturlandskapet
runt Lagersbergs säteri, dels i skogen öster om säteriet, och dels i det
mer otillgängliga skogspartiet väster om säteriet. Även skogsområdet

på andra sidan vägen om Fröslunda IP når klass 2 då det innehåller
många grova tallar och flera rödlistade arter. Även ekdungen söder
om Tomaskyrkan i Lagersberg hyser höga naturvärden.
De rödlistade arter som hittills har hittas i Lagersdalsområdet är
reliktbock, tallticka och ekticka. Dessa tre arter är alla knutna till
grova och solbelysta träd. Reliktbock och tallticka är knutna till
gamla tallar och ekticka till gamla ekar.
Den övriga grönstrukturen består till största del av öppen gräsmark
av varierande kvalitet. Överlag har dessa områden mindre betydelse
för biologisk mångfald än vad skogsområden har. Områden som
utgör betesmark, eller har inslag av träd, buskar eller rabatter och
därför innehåller strukturer som gynnar olika arter och artgrupper,
har tilldelats poäng för biologisk mångfald. Likaså har koloniområdet i norra delen av området bedömts som betydande i sammanhanget.
Område 28, väster om Fröslunda IP, innehåller flera arter som är
karaktäristiska våtmarksarter. Området bidrar därför till variation
och mångfald på en landskapsnivå.

Spridningsanalys
Eskilstuna kommun har under 2017 genomfört en spridningsanalys
och resultatet av denna finns sammanställt i en rapport (Ström,
2017). I rapporten analyseras nätverk och grön infrastruktur för fyra
naturtyper: Ädellövskog, löv- och blandskog, barrskog och gräsmarker. Analysen visar att naturen, och framförallt skogen, i området
kring Lagersberg och Fröslunda är betydande för en sammanhållen
grön infrastruktur. Detta eftersom flera spridningskorridorer, för
både ädellövskog, löv- och blandskog samt barrskog, passerar genom
området. För gräsmark saknas dock sådana ekologiska samband, men
vi kan ändå utifrån rapporten ana att naturen i området är viktig utifrån ett landskapsperspektiv och för stadens gröna infrastruktur.
Vilka områden som är viktigare än andra bedöms inte i rapporten.

Grova tallar vid Domaregatan (område 30).
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Grönstrukturens värde för den stödjande ekosystemtjänsten biologisk mångfald i Lagersdal.
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Areella näringar
Matproduktion
Ekosystemet ger oss förutsättningar att producera mat. Den största
mängden kommer från jordbruk i form av grödor, kött och mjölk.
Vi får också mat från sjöar och hav i form av bland annat fisk,
musslor och räkor, och från skogen i form av vilt, fågel, svamp och
bär.
Även småskalig odling för privat konsumtion ger ett bidrag. Småskalig matproduktion, som till exempel odling på kolonilotter och
gemensamhetsodlingar, är viktigt ur ett resiliensperspektiv genom att
bidra till lokal matförsörjning och för att bevara lokal odlingskunskap. I ett framtidsperspektiv, med behov av minskade transporter
och större konkurrens om våra tillgångar blir den här ekosystemtjänsten allt viktigare. Småskalig odling bidrar också till ett flertal
kulturella ekosystemtjänster där privat odling och gemensamhetsodlingar både bidrar till god hälsa, skapar sociala relationer och förser
bebyggelsen med estetiska värden. Småskaliga tätortsnära lantbrukare
kan bidra till turism och undervisning genom till exempel gårdsbutiker eller genom att fungera som visningsgårdar. Småskalig matförsörjning bidrar ofta till att stärka reglerande tjänster som pollinering
och reglering av skadedjur genom ökad diversitet samt en begränsad
användning av bekämpningsmedel.
I kartläggningen identifieras åkermark och gemensamhetsodlingar,
men inte områden för fiske och jakt samt svamp- och bärplockning.

Pollinering
Två tredjedelar av Sveriges grödor är beroende av pollinering (Klein
m.fl., 2007), det vill säga att pollen förs från en växtindivid till en
annan, för att befruktning skall ske. Pollinering säkrar inte bara att
det blir skörd, en väl fungerande pollinering medför även att frukten
får bättre kvalitet och blir större och mer regelbunden till formen. I
Sverige är det främst insekter som fungerar som pollinatörer. Bland
insekterna är det främst tama och vilda bin och humlor som står för
pollineringen, men även blomflugor, fjärilar och en rad andra
insektsgrupper är betydelsefulla pollinatörer. Humlor av de vanligare
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arterna, t.ex. jordhumlor (B. terrestris, B. lucorum), stenhumla (B.
lapidarius), åkerhumla (B. pascuorum) och haghumla (B. sylvarum),
har krav på livsmiljöer som innefattar underjordiska bohålor och bon
i gräsmarker, blommande träd och örter från tidig försommar till
sensommar, och en ungefärlig aktionsradie för födosök på ca 200750 meter (Benton, 2006). Viktigt för alla pollinatörer är att deras
livsmiljöer ska innehålla strukturer som tillgodoser behovet av bra
boplatser och goda födosöksområden. Sådana miljöer/strukturer kan
vara exempelvis ängs- och hagmarker, blommande trädgårdar, gamla
träd med håligheter, brynmiljöer eller småbiotoper i jordbrukslandskapet.
Pollinering behövs även i skogslandskapet, exempelvis för pollinering
av blåbär. I skogar med längre kontinuitet finns ofta både boplatser
och födosöksområden för pollinatörer. Pollinering i skogslandskapet
har inte ingått i denna analys.

Matproduktion i Lagersdal
Jordbruksmarker som kartlagts består av åkermarker och betesmarker. Eftersom studieområden är beläget i stadens periferi, nära
gränsen till landsbygd, finns här en del matproducerande jordbruksstrukturer som bryter av ett annars typiskt stadslandskap. Det viktigaste området i sammanhanget är Lagersbergs gård och säteri. I
studieområdet finns två aktiva åkrar vilka båda finns i den sydvästra
delen av området, i nära anslutning till säteriet. Dessa åkrar nyttjas i
kommersiellt syfte och bedöms därav som värdefulla ur en matförsörjningsaspekt.
Även betesmarkerna i området är tydligt koncentrerade till den sydvästra delen av området. Total finns tre större betesmarker, samtliga
belägna i anslutning till gården och säteriet. På dessa finns tydliga
spår av aktivt bete i form av nyuppsatta stängsel, rester av hö och
spår från betesdjur. Betesmarken producerar dock inte nödvändigtvis
mat då detta beror på vilka djur som betar. Det är stor skillnad
mellan hästar och livsmedelsproducerande djur så som får och nöt. I
områdetsbetes marker sågs under fältbesöket i oktober främst spår
från nötkreatur.
Med undantag av ett koloniområde i området 17 saknas matproducerande strukturer i stadsbebyggelsen.
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Åkermark vid Svarvargatan (område 15).

Pollinering i Lagersdal
Även för försörjningen av pollinering är Lagersbergs gård och säteri
en viktig plats, vilket till stor del beror på de jordbruksstrukturer som
finns i området. I säteriets direkta närhet finns en trädbärande betesmark samt en trädgård med stor andel gamla frukträd. Sådana element gynnar generellt pollinatörer. Även kolonilotterna i område 17
utgör en viktigt struktur för stadens förmåga att leverera pollinering,
Grönstrukturens värde för producerande ekosystemtjänsten matproduktion i Lagersdal.

Övriga strukturer som bedöms som viktiga för områdets pollinering
är områden som utgör viktiga brynmiljöer med boplatser för pollinatörer. Sådana områden finns i ett sammanbundet stråk längs med
Fröslundavägen. Även strukturrika gräsmarker med inbördes variation av bärande buskar, blomrika rabatter och träd är viktiga
områden för pollinatörer. Dessa finns till synes förhållandevis jämnt
fördelade inom Lagersberg och Fröslunda.
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Grönstrukturens värde för den reglerande ekosystemtjänsten pollinering i Lagersdal.

Vattentjänster

Vattenrening och flödesreglering i Lagersdal

De vattenanknutna ekosystemtjänsterna vattenrening och flödesreglering är tydligt sammanlänkande i en vattencykel. En fungerande
vattenrening är avgörande för tillgången till bra dricksvatten. För att
vattnet ska hinna renas måste det finnas en fungerande flödesreglering och ofta är det samma ytor som bidrar med de båda tjänsterna.
En fungerande flödesreglering, som innebär att vattnets hastighet
och mängd i vattendragen minskar, minskar samtidigt risken för erosion och skred.

Markförhållandena i området är relativt varierande, och utgörs både
av sandig morän med god infiltrationsförmåga, samt lera och berg i
dagen med mindre möjligheter till infiltration. Grönytor med möjlighet till god infiltration ligger generellt högre upp i topografin.
Störst betydelse för ekosystemtjänsten flödesreglering har de
områden på lermark som utgörs av sänkor dit vattnet rinner från
andra områden och där det kan lagras innan det avdunstar, tas upp
av växter eller långsamt infiltreras. Område 15 och 16 bedöms ha
särskilt stor betydelse, eftersom de tillsammans utgör ett relativt stort
område med en stor och relativt djup sänka. Även område 12 är
betydelsefullt för flödesreglering. Ett lågstråk i terrängen löper
genom områdena 28, 29, 31 och 40, som också har stor betydelse för
reglering av vattenflöden. Bostadsområdet Råbergstorp (Victoria
Park) ligger i en lågpunkt, och har problem med översvämningar vid
höga flöden. De grönområden som ligger i anslutning till detta
område och som inte ligger alltför högt, är viktiga för att skapa möjligheter att minska översvämningsrisken i bostadsområdet, främst
områdena 17, 24 och 29.

Vattenrening och flödesreglering
Naturen bidrar med tjänsten vattenrening genom vegetation och
andra organismers upptag av näringsämnen och nedbrytning av föroreningar. På så sätt hindras övergödning och förorening av våra vattenmiljöer. Naturområden förser oss även med den viktiga tjänsten
reglering av vattenflöden. Tjänsten medför att risken för översvämning minskar, att erosionsskador kan undvikas samt att vattenrening
stärks. Vattenrening och flödesreglering sker på de flesta naturmarker,
men vissa marker, bland annat våtmarker och naturområden på
genomsläppligt material, har större betydelse för tjänsten. Dessa
områden är av stor betydelse för stadens dagvattenhantering.
Meandrande vattendrag bidrar också med flödesreglering eftersom de
kan hålla en stor mängd vatten och dämpar redan uppkomna flöden
vilket minskar risken för översvämning.
Rening av utsläpp kan även ske i våra sjöar och vattendrag. Det är
dock av stor vikt att utsläpp renas innan de når sjöar och vattendrag,
eftersom deras buffertförmåga att hantera utsläpp redan är ianspråktagen. Alla grönområden bidrar till viss del till flödesreglering med
hjälp av interception, det vill säga när växterna fångar upp nederbörd
som sedan avdunstar.

Ekosystemtjänsten vattenrening sker på samma grönytor som flödesreglering, med undantag för de områden som utgörs av åkermark
eller mark för annan odling och därför istället bedöms ge ett visst
läckage av näringsämnen. Störst betydelse för vattenrening har områdena 12, 28, 29, 31 och 40.
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Biologisk mångfald bidrar
till rent vatten
Ett ekosystem med en stor variation
av arter bidrar till att rena vatten
eftersom olika arter har olika
förutsättningar för att ta upp
näringsämnen och bryta ner
föroreningar. Biologisk mångfald
ökar därför naturens renande
kapacitet. En stor del av reningen
sker av de arter som inte är synliga
för ögat, av de mikroorganismer som
finns i mark, sjöar och vattendrag.
Mikroorganismerna är länkade till
övrig biologisk mångfald.

Argument för vattentjänster
Åtgärder för förbättrad vattenhantering m.h.a. ekosystemtjänster kan
medföra stora ekonisk vinster. En
studie uppskattar den ekonomiska
nyttan av att anlägga tvåstegsdiken
till mellan 6,5-12,1 miljoner kronor för
en 50-årsperiod. Här räknas nyttan
genom erosionsskydd, översvämningsskydd och minskat näringsläckage in i beräkningarna, även om
fler värden tillkommer för bland annat
biologisk mångfald och rekreation.
Samtidigt uppskattas anläggningskostnaderna till mellan 6,3 och 10,6
miljoner kronor, vilket innebär att
investeringen betalar sig inom cirka
50 år. Kostnader för restaureringen
är dessutom lägre än för nyanläggning och därför ökar lönsamheten
över tid (Lilliesköld et. al. 2014).
Läs mer i Argument för ekosystemtjänster, Naturvårdsverket 2017.
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Grönstrukturens värde för den producerande ekosystemtjänsten vattenrening i Lagersdal.

Grönstrukturens värde för den reglerande ekosystemtjänsten flödesreglering i Lagersdal.
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Biologisk mångfald, luftoch klimat
Det är i nuläget svårt att förutse hur
olika arter reagerar på klimatförändringar och eventuella trädsjukdomar.
En variation av olika barr- och
lövträdsarter medför att det
fortfarande finns vegetation som kan
rena luften om vissa arter slås ut. I
viss mån kan även klimatreglering
kopplas till biologisk mångfald
eftersom större sammanhängande
skogar ger mer klimatreglerande
effekt, samtidigt som de har bättre
förutsättningar att hysa biologisk
mångfald än fragmenterade
områden. Ädellövskogar, skogsmyrar
och fuktskogar, som ofta rymmer hög
biologisk mångfald, har även hög
klimatreglerande effekt.

Barrträd eller lövträd för
luftrening?

18

Studier har visat att det är cirka 70
procent mindre föroreningar längs en
gata med träd än en utan träd
(Bernatzky, 1983). Barrträd är
effektiva eftersom de är gröna året
om och har en större sammanlagd
bladyta än lövträd. De spelar en viktig
roll vintertid när partikelhalterna från
dubbdäck med mera kan bli höga.
Barrträd är dock mer känsliga för
luftföroreningar. Lövträd är mest
effektiva sommartid eftersom de då
har en stor lövyta som kan fånga upp
partiklar, de är också effektivare på
att absorbera förorenande gaser än
barrträd (Stolt, 1982). Sommartid kan
exempelvis lövträd samla upp 20–40
procent av stoftet i stadsluften
(Johnander, 2010). En blandning av
löv- och barrträd är att föredra.

Luft och klimat
Det är ofta samma ytor som bidrar till ekosystemtjänsterna luftrening, klimatreglering och bullerdämpning. Större grönområden ger
luftomväxling som både bidrar till ett svalare klimat och till att förorenad luft transporteras bort från bebyggelsen. Träden ger skugga
samtidigt som luftföroreningar fastnar på deras blad och därmed försvinner från luften vi andas. Grönområdena, särskilt de som innehåller stor del mjuk mark eller är kuperade, bidrar samtidigt till att
dämpa buller. Enskilda träd och buskar kan susa eller prassla på ett
sätt som gör att buller inte upplevs lika påtagligt.

Rening av luft
Vegetation, särskilt träd, bidrar till rening av luft och har därför stor
betydelse för både stadens och landsbygdens luftkvalitet. Damm och
andra partiklar fastnar på trädens blad, grenar och stammar. Dessa
partiklar spolas sedan bort av regn. Vegetation har också förmågan
att absorbera till exempel ozon, koldioxid och kväveoxider. Både
barr- och lövträd renar luften men är olika bra vid olika tidpunkter
på året. En blandning av barrträd och lövträd ger den bästa effekten
över tid (se faktaruta). Trädens uppbyggnad gör dessutom att stadsluften stiger uppåt och tar med sig skadliga ämnen. Vidare bidrar
luftomväxling mellan stad och land till att förorenad stadsluft byts ut
mot ren luft.

Reglering av lokalklimat
Vegetation bidrar sommartid till att sänka temperaturen i tätorter
och vintertid till att dämpa kalla vindar. Temperaturskillnaden
mellan tätorter och landsbygd, särskilt nattetid, skapar en parkbris
som gör att svalare luft från landsbygd och naturområden blåser in i
staden under varma perioder. Även enskilda träd i staden har lokalt
denna effekt genom att ge skugga och skydda mot UV-strålning,
genom att transpirera vatten som ökar luftfuktigheten och genom att
deras struktur skapar luftströmmar. Park- och naturområden utgör
också värdefulla ”tillflyktsorter” under varma dagar. Vattenytor och
våtmarker sänker temperaturen genom evapotranspiration.

Illustration över parkbris. Illustration
Ekologigruppen.

Bullerdämpning
Naturens bullerdämpande förmåga beror främst på hur kuperad
naturen är och hur mycket ”mjuk” mark naturen rymmer. Forskning
kring vegetation och bullerdämpning visar att ett 25 m brett och 70
m långt trädbälte kan dämpa ljudnivån med 7 dBA och att en 45 m
bred och 70 m lång naturlig gräsmark kan dämpa upp till 9 dBA.
Vegetationen intill trafikerade vägar och andra bullerkällor har
därmed en betydande bullerdämpande effekt (The HOSANNA projekt, 2013). Som jämförelse skulle det på en vägsträcka med rekommenderad hastighet 70 km/h krävas att antalet fordon sänktes från
72 000 fordon/dygn till ca 3 000 för att uppnå en dämpning på 7
dBA (Boverket, 2016).

Träd ger UV-skydd och D-vitaminer
Träd är ett effektivt sätt att skydda sig från UV-strålning. Samtidigt
släpper träd igenom en viss del solljus som behövs för att vi ska kunna
bilda D-vitamin. Tydliga exempel på hur träden ger positiva effekter för
både UV-skydd och D-vitamin produktion finns från forskning på
förskolegårdar (Boldemann et al (2005). Det finns exempel på skolgårdar som skyddas från UV-strålning med solskärmar, dessa skärmar medför dock att barnen inte får tillräcklig D-vitaminproduktion. D-vitaminbrist
är mycket vanligt på nordliga breddgrader.
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Reglering av luft och klimat i Lagersdal
I området Lagersdal är arealen skog relativt hög för att vara stadsbygd. Detta ger en god kapacitet för klimatreglering och luftrening.
Dessa ekosystemtjänster har dock en något ojämn fördelning inom
området.

Argument för luft och
klimat
I städer bidrar natur, parkmiljöer
och gatuträd med flera ekosystemtjänster och utgör på så sätt
grunden för staden som en god
livsmiljö för människor. När
forskare räknade på vilken nytta
trädbevuxna natur- och parkområden i 25 olika städer gjorde för
stadsmiljön, jämfört med
kostnaden för att anlägga och
sköta dem, visade studien att det
i samtliga fall var värt investeringen.

Luftrening och klimatreglering är framförallt relevanta i närheten till
samlad bebyggelse med stor andel hårdgjord yta där risken för värmeöar under varma sommardagar är större, samt i områden med
potentiellt höga halter av luftföroreningar, t.ex. områdena närmast
större vägar. Inom Lagersdal ligger samtliga stadsdelar i nära anslutning till skogsmiljöer. Råbergstorp och Myrtorp ligger nära Kronskogens naturreservat, Lagersberg nära säteriet/gården och Fröslunda har
en stor andel träd på gårdar och skogsområden i omgivningen. De
ytor som har en större andel hårdgjord mark är Fröslunda centrum
och Lagersbergsskolan.
Flera av skogsområdena är av blandskogskaraktär, vilket ger en god
kapacitet för luftrening. De större vägarna Gillbergaleden, Gillbergavägen, Fröslundavägen, Skogstorpsvägen kan dock fungera som en
barriär och hindrar därmed luftföroreningar att sprida sig till
nämnda stadsdelar. Möjligheterna för både klimatreglering, luftrening och bullerdämpning bedöms emellertid som goda i området,
tack vare den stora andelen skogsområden.

Hamlad ask vid Lagersbergs säteri (område 8).

Det monetära värdet av grönområdenas bidrag till förbättrad
stadsmiljö uppskattades via fem
ekosystemtjänster: reglering av
luftföroreningar, temperatur och
dagvatten, binda in kol och bidra
till rekreation. När nyttorna
jämfördes med kostnaden för
restaurering och skötsel av
natur- och parkområdena visade
det sig att investeringarna betalat
sig, även då man räknat lågt och
bara inkluderat sådana funktioner som gick att uppskatta i
monetära termer. Nyttan för
samhället är i själva verket
betydligt högre än så, eftersom
flera funktioner av gröna miljöer
inte låter sig värderas monetärt
(Gómez-Baggethun et. al. 2013,
Elmqvist et. al. 2015).
Läs mer i Argument för ekosystemtjänster, Naturvårdsverket
2017.
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Grönstrukturens värde för den reglerande ekosystemtjänsten rening av luft i Lagersdal.

Grönstrukturens värde för den reglerande ekosystemtjänsten klimatreglering i Lagersdal.
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Grönstrukturens värde för den reglerande ekosystemtjänsten bullerdämpning i Lagersdal.

Kulturella ekosystemtjänster

Identitet, platskänsla och sociala relationer

Natur- och grönområden innehåller ofta estetiska värden, de ger
möjlighet till motion och lek och utgör tysta och vilsamma platser i
förhållande till den bebyggda miljön. Tätortsnära parker och utflyktsområden är platser som främjar hälsa och där sociala relationer
och möten uppstår. Studier av naturen ger kunskap om förutsättningarna för ett hållbart samhälle och kan bidra till en ökad känsla
av tillhörighet med platsen. För många är natur- och grönområden
platser för andlig och intellektuell inspiration.

Naturen har i alla tider varit en plats för intellektuell och andlig
inspiration. Olika typer av natur- och kulturmiljöer med spår från
historien kan vittna om det som en gång funnits där, exempelvis hur
istiden påverkat landskapet och hur människor använt platsen förr,
vilket ger platser en identitet. Identitet kan dels handla om gamla
bosättningar, ceremoniplatser eller vandringsleder med historisk
betydelse men även mer individuella kopplingar till platser där den
enskilda personen känner starkt för vissa platser till följd av egna
upplevelser, minnen och möten.

Rekreation och välbefinnande
Ekosystemen bidrar både till vår mentala och fysiska hälsa. Vistelse i
naturen medför ofta en viss grad av fysisk aktivitet och sociala interaktioner. Dessa kan antingen vara i form av direkta motionsaktiviteter eller lugnare aktiviteter som att promenera i skogen på jakt efter
svamp och bär. Naturmiljöer har positiv inverkan på vår mentala
hälsa där forskning till exempel visar att stress minskar vid vistelse i
olika slags naturmiljöer. Grönområden med vattenkontakt har särskilt höga värden för rekreation på grund av vattnets rogivande egenskaper (Ulrich, 1983).
Platser med höga naturvärden har ofta hög kapacitet för kulturella
ekosystemtjänster, då människor ofta uppskattar dessa varierade
landskap som också främjar artrikedom. För stressreducering och
naturpedagogik behövs naturlika grönytor i staden och inte bara tillrättalagd park. Det kan vara särskilt viktigt i miljöer där människor
utan stor rörlighet vistas under längre perioder, exempelvis intill äldreboenden och vårdinrättningar, men även vid förskolor och skolor.

Turism
Grönområden utgör arenor för när- och upplevelseturism. Upplevelseturism kan till exempel ske i områden med höga naturvärden,
områden med höga kulturvärden eller områden lämpade för äventyrsturism. Närturismen kan innebära att åka till olika utflyktsområden, vandra på vandringsleder m.m.

Naturpedagogik
I naturen finns källor till kunskap. Genom naturpedagogik kan
skolelever och intresserad allmänhet skaffa sig förståelse för naturliga
kretslopp, djur, växter och hela ekosystem. Möjlighet till naturpedagogik är en viktig ekosystemtjänst eftersom den bidrar med insikt
om varför den biologiska mångfalden är viktig och varför vi behöver
värna om miljön.

Kulturella tjänster i Lagersdal
Från workshoptillfället framkom att främst Lagersbergs säteri och
gårdsmiljö samt Fröslunda centrum fungerar som viktiga målpunkter, men att tydliga rekreativa stråk saknas, samt att entréer till
både Lagersbergs säteri och Kronskogens naturreservat saknas eller är
otydliga. Täta skogsmiljöer upplevs generellt som otrygga. Gåturen
med nätverket i Lagersberg gav god information om hur grönområden i Lagersberg används av boende och av skolan. Från gåturen
framkom att de boende inom Lagersberg generellt uppskattar främst
sin kvartersmark och Lagersbergs säteri och gårdsmiljö samt idrottsområden vid skolan och vid Fröslunda IP (workshop 171209, gåtur
171025). Många av de större gräsytorna utnyttjas idag inte för rekreativa aktiviteter av de boende i närområdet. Även många av skogsområdena har tidiagre upplevts som täta och otrygga, men vissa
områden har gallrats vilket medfört en ökad användning i områdena.
Detta gäller område 34 och delar av 41. Lagersbergs säteri och gård
nyttjas även av andra Eskilstunabor och då särskilt under sommarhalvåret då caféverksamheten är öppen.
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Argument för tillgång till
natur
Studier visar att vistelse i gröna
utemiljöer ökar fysisk aktivitet,
minskar förekomst av depression
och sänker högt blodtryck. 30
minuters vistelse i gröna
utemiljöer en gång per vecka
reducerar förekomsten av
depression och högt blodtryck
med sju respektive nio procent.
Kostnaderna för enbart depressionsrelaterade sjukdomar i
Australien uppgår till 12,6
miljarder AUD per år (motsvarande 81 miljarder SEK), vilket
visar att det finns enorma
besparingar att göra om
människor skulle vistas mer i
naturmiljöer (Shanahan et. al.
2016).
En studie visar att patienter som
opererats och sedan fick ett
sjukhusrum med utsikt mot ett
grönområde med stora träd
tillfrisknade snabbare, mådde
bättre, hade färre komplikationer
och använde mindre smärtstillande läkemedel än patienter i
rum med utsikt mot bebyggelse
(Ulrich 1984).
Läs mer i Argument för ekosystemtjänster, Naturvårdsverket
2017.
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Odling
Odling är ett stort och ökande intresse för människor i olika åldrar.
Lagersdal har ett koloniområde i Råbergstorp mot Kronoskogens
naturreservat. Området är dock inte tillgängligt för alla. På ett fåtal
platser finns även mindre odlingsytor på kvartersmark.

Biologisk mångfald och
kulturella tjänster
Biologisk mångfald stärker de
upplevelser som naturen ger. Det kan
handla om blomsterängar med
många olika arter, stora ekar som
minner om det forna landskapet eller
trolska gamla skogsmiljöer. Forskning
på sambandet mellan biologisk
mångfald är fortfarande i sin linda
men allt mer forskning pekar på den
biologiska mångfaldens betydelse för
människans rekreation. Forskning
från SLU har exempelvis visat på att
ett rikt fågelliv stärker trivseln i våra
städer. Särskilt fågelsång från flera
olika arter samtidigt medförde att
testpersonerna blev mer positivt
inställda till olika platser.

Argument för barns tillgång
till natur
Studier visar på att barn vid naturrika
förskolor har bättre motorik, högre
koncentrationsförmåga och färre
sjukdagar än barn på naturfattiga
förskolor. Studierna visar även tydliga
samband mellan förskolegårdarnas
utformning och goda nivåer av fysisk
aktivitet, BMI och nattsömn. Studier i
har även visat att promenader och lek
i gröna miljöer kan mildra ADHDsymptom (Grahn et. al. 1997,
Mårtensson et. al. 2009, Dal et. al.
2011, Söderström et. al. 2012, Kuo et.
al. 2004).
Läs mer i Argument för ekosystemtjänster, Naturvårdsverket 2017.

Tillgång till park och natur
Bedömningen av tillgång till park och natur grundar sig på Boverkets
rekommendationer framtagna i handboken ”Gröna områden i planeringen”. Där anges en rekommendation om längsta avstånd till olika typer av
parkkvaliteter.
Närparken, bör helst ligga inom 50 meter från bostaden.
Större grönområde i Myrtorp (område 39).

Grön- och blåstruktur för rekreation och identitet
Det finns stor potential för de kulturella ekosystemtjänsterna med
skogsområden, öppna gräsytor och överlag god tillgång till naturområden med hög kvalitet. Samtliga boende inom Lagersdal har tillgång
till närpark, lokalpark och bostadsnära natur inom 50, 200 respektive 500 meter från sin bostad om stora och gröna kvartersgårdar
räknas in.

Lokalparken, bör kunna nås inom 200 meter från bostaden och utan att
man behöver korsa trafikerade vägar.
Stadsdelsparken, bör ligga inom 500 meter från bostaden, dock inte
längre än 800 meter.

En generellt god närhet och nåbarhet av närnatur är en förutsättning
för att boende i området ska kunna ta del av de tjänster som ekosystemen erbjuder. Nåbarheten är i många avseenden god, men de
större vägarna ses som barriärer, främst Gillbergaleden, Fröslundavägen och Gillbergavägen. Detta ställer stora krav på grönskans
struktur. Även den finmaskiga småskaliga grönstrukturen inne i
boendeområden är viktiga för de kulturella ekosystemtjänsterna.
Denna bedöms som god i området.
Även tillgången på grönstrukturer på och i närheten av förskolor,
skolor och vårdboende bedöms som god i Lagersberg och Fröslunda,
med undatag av Lagersbergsskolan.
Tillgänglighetsanpassat grönområde vid Lagersbergsgården (område 13).
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Grönstrukturens värde för den kulturella ekosystemtjänsten rekreation och välbefinnade i Lagersdal.
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Grönstrukturens värde för den kulturella ekosystemtjänsten turism i Lagersdal.

Grönstrukturens värde för den kulturella ekosystemtjänsten identitet och platskänsla i Lagersdal.
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Grönstrukturens värde för den kulturella ekosystemtjänsten sociala relationer i Lagersdal.

Grönstrukturens värde för den kulturella ekosystemtjänsten naturpedagogik i Lagersdal.
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Samlad bild av ekosystemtjänstförsörjning
Ekosystemtjänstförsörjningen följer överlag de grönstrukturer som
finns i stadsbilden. Dessa syns som kilar längs de större vägarna, Fröslundavägen, Gillbergavägen och Gillbergaleden, och skapar ett väl
sammalänkat nät av grönstrukturer i både Lagersberg och Fröslunda.
Det sammanlagda värdet av ekosystemtjänster i stadsdelens grönstrukturer visas i kartan på nästa sida. Områden i mörkare grön färg
har hög kapacitet för flertalet ekosystemtjänster och har bedömts
som viktiga för biologisk mångfald. Sådana områden är förhållandevis jämn fördelade i stadsbilden, men en viss koncentration går att
skönja kring Lagersbergs säteri med omnejd, vilket var väntat
eftersom området till stor del saknar stadens element och mer liknar
ett småskaligt kulturlandskap med stor variation vad gäller brukande
och naturtyper. Även flera skogspartier längs med Fröslundavägen
uppvisar liknande kvaliteter.
Områden som omfattar övriga kategorier t.ex. ”värde för enstaka
tjänster eller visst värde för flera tjänster”, med ljusare grön färg, kan
vara viktiga eftersom enstaka tjänster kan vara av särskild betydelse i
ett visst område. Flödesreglering är till exempel viktigare än andra
tjänster i områden där man upplever problem med översvämning.
Detta är viktigt att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen.
I ”Bebyggelse med stor andel grönska” utgörs kvartersmarken till stor
del av gröna rabatter, gräsytor eller mindre skogspartier, vilket
medför att ekosystemtjänsterna här generellt är fler jämfört med
annan bebyggelse.
Bristområden utgörs framförallt av bebyggelse med stor andel hårdgjord yta i vilka grönstrukturerna är få. Sådana områden finns i Fröslunda centrum, i området kring Fröslundaskolan och
Lagersbergsskolan samt vid mataffären (Ica) i Lagersberg.
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Del 2. Gröna strategier
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Gröna strategier
De gröna strategierna innehåller mål för stadsdelens grönstruktur
samt korta beskrivningar av möjliga principer och åtgärder. Genom
att beskriva olika principer och förslag till åtgärder skapas underlag
för förståelse kring de gröna frågorna vilket ger bättre förutsättningar
för en kreativ diskussion kring grönstrukturen med samtliga aktörer
inom projektet. Strategierna utgör ett bra kunskapsunderlag för att
anpassa stadsutvecklingen så att höga värden kan existera, genom
bevarande eller tillskapande, och i vissa fall kompensation. Strategierna behandlar dels frågor som har med planstrukturen att göra, dels
övergripande riktlinjer för hur stadsdelens utomhusmiljöer bör
utformas för att ge plats för de värden som ska bevaras eller skapas.
Med utgångspunkt i ekosystemtjänstanalysen har ett antal strategier
formulerats för framtida utveckling av Lagersdalsområdet.
•• Värdesätt ekologiska samband
•• Skapa rekreativa stråk och tydliggör målpunkter
•• Förstärk barns tillgång till grönytor
•• Förbättra vattenhanteringen
•• Förstärk ekosystemtjänster på kvartersmark
Varje strategi beskrivs på nästkommande sidor.

Lekskulpturer kan bjuda in barn att leka i skogen och upptäcka
naturen.

33

Ekosystemtjänstanalys Lagersdal
Slutversion
15 december 2017

Riktlinjer för ekologiska
samband
• Värdera grönområdens funktion
för en sammanhållen gröninfrastruktur, som ett led i att
identifiera de viktigaste
grönområdena.
• Bevara och skydda strategiskt
viktiga grönområden.
• Undvik att exploatera strategiska spridningskorridorer
• Skapa spridningskorridorer i
stadsrummet genom att tillföra
ekologiska och gröna strukturer, t.ex. vegetationstak och
gröna fasader
• Anpassa skötseln av grönområden för att gynna den biologiska mångfalden, t..ex. genom
att skapa faunadepåer med död
ved.

Värdesätt ekologiska samband
Planering för ekologiska spridningsnätverk
Landskapets sammansättning och konnektivitet är betydelsefulla faktorer för att bibehålla funktionella ekosystem, vilket i sin tur är viktigt för produktionen av ekosystemtjänster. För att kunna bevara
biologisk mångfald också på längre sikt krävs att förvaltning och planering av åtgärder sker på både landskapsnivå och en mer lokal nivå,
eftersom många arter påverkas av effekter på båda dessa skalor.
Ekologiska spridningssamband ger en bild av hur olika artgrupper
potentiellt kan utnyttja resurser och röra sig i landskapet. De kan
användas som underlag för att ta hänsyn till naturtyper och arter
knutna till dessa vid planering av till exempel infrastruktur och
bebyggelse, men också för att rikta naturvårdsinsatser, restaurering av
habitat och kompensation till de ekologiskt sett mest lämpliga områdena. Spridningssambanden behöver givetvis kompletteras med kunskap och information om enskilda habitats kvalitet och lämplighet.

Länkarna kan användas för att studera olika skogsområdens placering
i nätverket, och på så sätt bedöma och värdera dess funktion för att
skapa sammanhållen grön infrastruktur i landskapet. I kartan på
nästa sida visar barrskogsområden genom vilka mer än 4 spridningslänkar passerar. Detta kan vara en indikator för skogsområdets betydelse, ju fler länkar som passerar genom ett område desto fler
områden binds ihop på grund av deras placering i nätverket.
34

Spridningsförutsättningarna i Lagerberg och Fröslunda bedöms som
goda på grund av den förhållandevis höga andelen grönstruktur och
närnatur i området. Vid exploatering bör dock frågan om olika
exploateringområdens betydelse för en sammanhållen grön infrastruktur hanteras.

Genom att betrakta naturområden som den del av den gröna infrastrukturen tydliggörs deras värde. Detta kan i sin tur vara ett värdefullt verktyg och underlag vid hantering av konflikter gällande
markutnyttjande i en strategisk planering och förvaltning.
Ekologiska samband i Lagersberg och Fröslunda
Kartan på nästa sida visar spridningslänkar mellan barrskogsområden
i Lagersberg och Fröslunda. Kartor och spridningssamband för andra
naturtyper finns i rapporten Nätverksanalys av tätortsnära natur i
Eskilstuna 2017 (Eskilstuna kommun 2017 b). Till höger visas ett
exempel på hur man kan visualisera och analysera ekologiska spridningssamband.

Faunadepå (Ekologigruppen, 2017)

Samtidigt kan ett område genom vilket endast en spridningslänk
passerar ha en större betydelse för nätverkets sammanhållning,
eftersom dessa kan fungera som så kallade ”stepping stones” och fylla
en viktig funktion för att binda ihop två större sammanhängande
nätverk. För att få en bättre förståelse för vilka värden olika områden
har för en sammanhållen grön infrastruktur krävs ytterligare analyser
samt matematiska värderingar av olika områdens centralitet i nätverket. Ett exempel på en programvara som kan användas i detta
syfte är Conefor Sensinode (Saura & Torné, 2012).

Ett spridningssamband sammanlänkar två värdekärnor och bör därför inte blockeras av
byggnader eller andra element som utgör barriär för spridning. Om ett grönområde
planeras i dess närhet blir den bästa effekten av spridningssambandet om grönområdet ligger i direkt anslutning till detta istället för avskilt av bebyggelse. Illustration:
Ekologigruppen.
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Riktlinjer för rekreativa
samband
• Skapa tydliga entréer till viktiga
rekreationsområden, t.ex.
Lagersbergs säteri och
Kornskogen.
• Utöka skötseln i de områden
där behovet finns.
• Skapa en rundslinga, som ett
tydligt grönt stråk, för att binda
samman närnatur, grönområden
,skuggiga lungor i centrum
miljöer och bebygggelse.
• Förbättra tillgängligheten till
närnatur och grönstråk med
elljusspår och tydligare
markeringar av stigar och leder.
• Skapa gröna mötesplatser och
entréer som lockar människor
till naturområden..

Plan- & bygglagen om vilka
aspekter av rekreation ska
behandlas i översiktsplanen
• Hur cykelvägsnätet hänger ihop
och hur det är önskvärt att det
utvecklas.
• Hur spontanidrottsplatser,
parker och grönområden är
fördelade över tätorten och
kommunen i förhållande till var
människor bor och rör sig.
• Hur tätortsnära natur och
friluftsområden ska säkras och
göras tillgängliga.
(PBL, 2010)
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Skapa rekreativa stråk och tydliggör målpunkter
Rekreation i planering
Nätverket av leder, gångstråk och stigar i olika områden är en viktig
faktor för tillgängligheten av närnatur och rekreationsområden,
vilket också styr hur många människor som nyttjar och rör sig i ett
område. För att stärka tillgängligheten rekommenderar Boverket att
det planeras för ett väl sammanhängande och förhållandevis finmaskigt rörelsenät som stärker konnektiviteten mellan olika rekreationsområden. Ofta delas den rekreativa infrastrukturen upp i huvudstråk,
övriga gångförbindelser och genvägar. När man planerar för ett effektivt rekreationsnätverk anpassat för promenader, krävs en bra blandning av ovannämnda funktioner (Boverket, 2013). Det handlar alltså
om de rekreativa sambandens förmåga att tillgängliggöra och binda
samman naturområden, grönstråk och stadsdelar.
Rekreation är också nära kopplat till friluftsliv. I planeringsarbetet
med friluftsliv är det viktigt att tänka på att analysera de kvaliteter
som finns i området och vilka rekreationsaktiviteter som försiggår i
ett området (Boverket, 2013). En annan faktor som styr möjligheten
till rekreation i en stadsdel är rekreationsområdenas karaktär. Befintliga upplevelsevärden såsom möjlighet till ro och avskildhet, naturupplevelse, naturlek, estetisk skönhet, skogskänsla och vattenkontakt
bidrar till en generellt högre rekreationspotential i ett område.

utbyggnad av leder och stigar i vissa skogsområden där denna typ av
insats bedöms som särskilt viktig. Dessa visas i kartan som utvecklingsskogar. Utvecklingsskogar är områden som bedöms sakna viktiga kvaliteter för att uppnå den rekreationspotential de besitter. Det
kan till exempel röra sig om att skogen i fråga vuxit igen och därför
hindrar möjligheten att utnyttja området för vissa aktiviteter. Tät
skog och sly kan också medföra att skogen känns otrygg att röra sig i.
I andra fall kan det röra sig om bristande kvalitet hos ledinfrastrukturen i området.
För att skapa kontakt och tillgängliggöra närnatur behövs också tydliga stråk och tydliga entréer. Utvecklingspunkter i kartan på nästa
sida visar punkter som bedömts som potentiella entréer till rekreationsområden, viktiga för att koppla samman stadsdelar med rekreativa strukturer och för att locka boende till naturområden. För att
skapa en väl sammanhållen rekreativ infrastruktur bör dessa punkter
bindas samman med stråk av stigar eller leder, vilka visas som utvecklingsstråk i kartan. Utvecklingsstråken syftar till att binda samman
närnatur och grönområden, men också till att skapa en naturlig
rundslinga genom stadsdelarna och på så sätt skapa ytterligare rekreationsmöjligheter i området. För att ytterligare tillgängliggöra en
sådan slinga behövs elljusspår, tydliga markeringar och kontinuerlig
skötsel.

Rekreation i Fröslunda och Lagersberg
Kartan på nästa sida är ett exempel på hur man kan visualisera och
arbeta med rekreativa strukturer. Som gula streck syns den befintliga
ledstrukturen i området. Det finns dock vissa brister med detta material då fastighetskartans aktualitet och tematiska upplösning bedöms
som något eftersatt. I området finns därför fler stigar än kartan ger
sken av.
Kartan visar att tillgången på grönstruktur och närnatur är god i
Lagersberg. Dock finns vissa aspekter som inskränker tillgängligheten
till dessa. Idag saknas i vissa delar av området tydliga stråk som
kopplar samman skogsområden med bebyggelse. För att förbättra
rekreationsmöjligheterna i området föreslås därför utökad skötsel och

Planstrukturen ska utformas så att barriärer
undviks för att ta sig till grönområden inom
stadsdelen och i närliggande områden. Bild:
Stockholms stad.
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Riktlinjer för barns tillgång/
avstånd till grönytor
• Skapa grönytor på skolgårdar.
• Bevara och säkerställ naturområden på strategiska platser
som kan användas för naturpedagogik, och skapa lekmiljöer i
närheten av naturområden..
• Säkerställa att barnantalet är
på en nivå minimera slitaget på
grönstrukturer
• Säkerställ, skapa och anpassa
stråk som tillgängliga grönområden för barn.
• Gallra ur skog i anslutning till
förskolor och skolor, återskapa
möjlighet till pulkabacke söder
om Lagersbergsskolan

Riktvärden för barns
tillgång/avstånd till grönytor
• Mikropark (lek, picknick, läsa
bok, mötas): 150 m
• Närnatur (natur, vildhet, träd):
300 m
• Större grönyta (brännboll,
fotboll, multifunktionellt): 500 m
• Entré till rekreations- och
friluftsområde: 800 m
• Rekommendation: förskolegård
- 40 kvadratmeter per barn ,
skolgård - 30 kvadratmeter per
barn.
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Förstärk barns tillgång till grönytor
Barn har en begränsad rörlighet och kan inte röra sig över lika stora
avstånd som de flesta vuxna. De är i större utsträckning beroende av
säkra och trygga vägar till de områden de nyttjar. Om avståndet till
natur- eller grönområde är mer än 300 meter minskas vistelsemöjligheten drastiskt. Att främja vardagliga former av naturkontakt betyder
att fokus måste ligga både på att undvika mentala och fysiska barriärer, det vill säga skapa korta avstånd samt trygga stråk till de naturområden som finns.
Barn knyter också an till sin närmiljö och de områden som de
besöker ofta. Genom att skapa tätare kontakter mellan barn och
deras närnatur, ökar barnens förståelse för hållbarhet och hållbar
utveckling samt deras framtidsengagemang i naturskydd och bevarande av skog.
För att öka de positiva effekterna gällande barns välbefinnande bör
naturen runt förskolor karakteriseras av en hög biologisk mångfald
och ett varierat landskap med öppna och slutna rum samt en
kuperad naturmark med träd och buskar. Naturelement som bidrar
till lek, kreativitet och fantasi är bland annat buskage, stenar, fallna
träd, grova träd, kottar och pinnar. Klätterträd och stora stenar
bidrar till motorisk utveckling. Varierade naturmiljöer ger också möjlighet till lek för barn i olika ålder, till exempel kan de minsta samla
material medan de äldre kan bygga och konstruera. Naturen runt
förskolor och skolor ska också kunna erbjuda miljöer för lugn och ro
samt trygghet. En överblickbarhet uppskattas av både barn och pedagoger så att de kan uppskatta områdets storlek och dess olika rum
och stigar. En annan viktig aspekt relateras till naturens tålighet, det
vill säga möjlighet att tåla lek av många barn.

Barns tillgång till grönytor i Lagersdal
Det finns i forskningen ingen samstämmig siffra över hur långt bort
ett naturområde kan ligga för att det ska användas av en förskola
eller skola eftersom användningen också relaterar till hur säker vägen
dit är, kulturen på de olika skolorna samt kvaliteten på området.
Avstånden som föreslås för analysen utgår därför från ett antagande
utifrån uppgifter i flera olika forskningsrapporter. Det kortare

avståndet gäller möjligheten att använda området ofta och för kortare lek och det längre avståndet möjligheten att använda området
för lite längre stunder/lektioner.
Kartan på nästa sida visar att både förskolor och skolor i Lagersdalsområdet i stort har god tillgång till grönområden, från mindre grönytor på 150 meters avstånd och närnatur på 300 meters avstånd.
Dock fungerar de större vägarna som barriärer för att ta sig till närliggande grönområden och det ses även som en säkerhetsrisk att
vistas för nära bilvägarna.
Samtliga förskolor inom Lagersdal har skogsområden i direkt anslutning till sin förskolegård.
De båda skolorna i Lagersberg och Fröslunda saknar i stor utsträckning grönska på sina skolgårdar. Detta gör att gårdarna saknar luftrening, bullerdämpning och skugga. Skugga från träd är ett effektivt
sätt att minska de negativa effekterna av UV-strålning och undvika
att lokala värmeöar bildas samtidigt som en viss mängd solljus
kommer igenom bladverket. Detta medför att kroppen ändå producerar D-vitamin.

Max 300 m gångväg

Planstrukturen ska utformas så att barriärer undviks för att ta sig till grönområden inom
stadsdelen och i närliggande områden. Bild: Stockholms stad.
Boverket rekommenderar att planera för att inte ha längre än 200 m från bostad till
närmsta grönområde. Illustration Ekologigruppen.
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Riktlinjer för hantering av
dagvatten
• Lokalisera och utforma grönytor
så att de ger god kapacitet för
fördröjning och infiltration av
regnvatten och bidrar till rening
av dagvatten, t.ex. genom
terrängmodulering av gräsmattor.
• Bevara de grönytor som ligger i
betydande lågpunkter och
därför har stor betydelse för
flödesregleringen i området.
• Anpassa ny bebyggelse till
vattnets förutsättningar, genom
höjdsättning för att undvika
skador vid översvämning och
genom att hårdgöra marken i
så liten utsträckning som
möjligt.
• Säkerställ att området innehåller ett stort antal träd och
buskar och har en hög andel
vegetationsklädd mark, vilket
ökar kapaciteten för avdunstning, vattenupptag och
temperaturreglering.

Förbättra vattenhanteringen
Framtida klimatförändringar förväntas innebära ökade nederbördsmängder och fler intensiva regn. Detta i sin tur medför större risker
för översvämningar, erosion och skred. I städer och andra tätbebyggda områden är den här problematiken särskilt angelägen
eftersom det finns stora ytor med hårdgjord mark. Vegetation kan
fånga upp regnvatten i bladverken och naturmark har en infiltrerande effekt vilket innebär att vattnet med tiden kommer att sjunka
undan. Med en strategiskt planerad grönstruktur kan därför höga
nederbördsflöden dämpas och jämnas ut, och risken för översvämning kan minska.
Grönstruktur bidrar till en mer robust dagvattenhantering, genom
att en stor del av dagvattnet kan infiltreras eller fördröjas vid källan
eller genom att det kan avrinna långsamt till de allmänna dagvattenanläggningarna. Detta ger en jämnare belastning på det tekniska dagvattensystemet och på reningsanläggningar och recipienter.
EU:s vattendirektiv och miljökvalitetsnormerna för vatten ger ökade
krav på rening av dagvatten. Mark och vegetation är effektiva och
robusta reningssystem för dagvatten och bör utnyttjas så mycket som
möjligt. I marken sker biologiska processer för rening mycket snabbare än i vatten och vegetation tar upp näring och bidrar till markens
reningsprocesser.
Genom att synliggöra dagvatten i öppna och gröna anläggningar
ökar förståelsen för vattnets kretslopp. Dagvattenhanteringen kan
dessutom bli ett värdefullt estetiskt inslag i området.

• Hantera och avled dagvatten i
öppna och gröna anläggningar
som har större kapacitet än
ledningar och som bidrar till att
dagvatten synliggörs.
• Vid ombyggnation av befintlig
bebyggelse, se över möjligheten att öka möjligheten till lokalt
omhändertagande av dagvatten.
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Stadsdelens parkmark är modulerad så att det kan fungera som översvämningsytor vid
häftiga regn. Referens: Augustenborg, Malmö

Vattenhantering i Lagersdal
Det finns förutsättningar för en robust och klimatanpassad vattenhantering i Lagersdal eftersom det finns flera större grönområden i
sänkor som bidrar till flödesreglering och vattenrening. Detta kräver
dock att den tillkommande bebyggelsen anpassas till vattnets förutsättningar, vilket bl.a. innebär:
•• att säkerställa höjdsättning vid planering så att konsekvenser vid
eventuella översvämningar minimieras, framförallt genom att
byggnader och annat som inte bör översvämmas placeras högt och
inte i lågpunkter och lågstråk i terrängen.
•• att säkerställa ytliga avrinningsvägar för vattnet vid höga flöden
och reservera mark i lågpunkter som när det behövs kan översvämmas och hålla större mängder vatten.
•• att arbeta för att minimera andelen hårdgjorda ytor.
•• att efterlikna naturens långsamma avrinning genom att låta
dagvattnet passera gröna eller genomsläppliga ytor som möjliggör
fördröjning, avdunstning och växtupptag.
•• att infiltrera dagvatten längs avrinningsvägen, så att dagvatten som
inte kan omhändertas lokalt på allmän platsmark eller kvartersmark avleds så långsamt och trögt som möjligt till sjöar och vattendrag. I första hand ska diken användas för bortledning istället för
ledningar eftersom de har mycket större kapacitet, och också bidrar
med att synliggöra dagvattenhantering.
Befintlig bebyggelse i området byggdes i huvudsak under 1950- och
1960-talen då lokal dagvattenhantering inte var aktuellt och dagvatten hanterades genom bortledning i ledningar. Vid ombyggnation
bör möjligheten till att ta hand om dagvattnet lokalt ses över.
Befintlig höjdsättning kan försvåra möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten, men det finns ändå flera olika möjligheter
att öka områdets vattenhållande förmåga; svackdiken, rain-gardens,
dagvattendammar, terrängmodulerade gräsmattor m.m. Mängden
dagvatten inom stadsdelen kan också reduceras genom att större träd
bevaras och även nyplanteras.

vid stora regn. Denna problematik riskerar att förvärras i takt med
klimatförändringarna. Möjliga åtgärder för att minska risken för
översvämning i området kan vara att terrängmodulera kvartersgårdarna så att de kan hålla större mängder vatten utan att bebyggelsen
skadas, eller att ge vattnet möjlighet att ta sig till omkringliggande
grönområden för lagring och fördröjning. För att avgöra vilka
åtgärder som kan fungera och hur de ska utformas krävs detaljerade
studier av dagvattenflöden och höjdsättning.
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Genom att bevara och plantera stora träd kan stadsdelens dagvattenmängder minskas
med en märkbart större effekt än vad små träd kan bidra med. Illustration Ekologigruppen.

Särskilt viktigt är att se över vattenhanteringen i Viktoria park som
ligger i en tydlig lågpunkt, vilket ger problem med översvämningar
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Förstärk ekosystemtjänster på kvartersmark
Bostadsgårdar och byggnaders tak kan utformas så att de bidrar till
att öka ekologiska och rekerativa värden. Med en genomtänkt
utformning kan gårdsmiljön även rymma flera andra ekosystemtjänster som exempelvis luftrening och dagvattenhantering.
Nedan visas en idéskiss över ett typkvarter med exempel på olika
inslag som bidrar till att öka den biologiska mångfalden samtidigt
som kvartersmarken kan fungera både som en grön mötesplats och
för andra ekosystemtjänster.
Vegetationstak

Befintlig kvartersmark
Inom befintliga bostadsområden används grönytorna på kvartersmark idag i stor omfattning. Dessutom är de befintliga bostadsgårdarna stora, vilket gör att det finns gott om plats för att skapa
fler gröna mötesplatser i form av fler sittplatser, grillplatser,
odlingslådor och lekytor. För exempel se lista nedan.
•• Sittplatser för vila kan med fördel skapas som referenspunkter
till naturen och ger även möjlighet till skugga.
•• Lekskulpturer och klätterträd på kvartersmark kan bjuda in
barn att vilja leka i närliggande skogar och upptäcka naturen.
•• Trädplantering ger skuggning, luftrening, stadsbris och fördröjning av dagvatten.

• Fördröjning av dagvatten
• Biologisk mångfald
• Bullerdämpning

Träd
•
•
•
•

Luftrening
Skugga - mikroklimat
Ökad infiltrationsförmåga
Ev. fruktproduktion

Gröna väggar
• Klimatutjämning

Odlingslotter och kompost
• Produktion av livsmedel
• Lokalt kretslopp av näringsämnen
• Socialt sammanhang
Insektshotell
• Biologisk mångfald
• Pollinering
• Naturpedagogik

Blomsteräng/fjärilsrestaurang
• Biologisk mångfald

• Barnlek
Holkar för fåglar och fladdermöss
• Biologisk mångfald
• Fröspridning
• Skadedjursreglering

Terrängmodulerad gräsmatta
• Infiltration av dagvatten
• Svackdiken för fördröjning av regnvatten vid häftiga regn

Damm

Idéskiss över ett typkvarter med exempel på olika inslag som bidrar till att öka den
biologiska mångfalden samtidigt som kvartersmarken kan fungera som en grön
mötesplats och för andra ekosystemtjänster.
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•
•
•
•

Biologisk mångfald - vattenbiotop
Rening av dagvatten
Flödesreglering
Lekmiljö för barn

En sittplats vid eken kan erbjuda vila och skugga. Illustration Ekologigruppen. Här
från förslag till utveckling av Wättingstråket, Tyresö kommun.

•• Större gräsytor kan moduleras för att klara översvämning.
•• Genomsläpplig markbeläggning anpassad för infiltration av
dagvatten, vilket innefattar såväl rening som fördröjning.
•• Bra växtval gynnar insekter och fåglar.
•• Gröna väggar ger upplevelsevärde och kan beroende på växtval ge
föda till pollinerande insekter.
•• Gröna tak ger fördröjning av dagvatten, biologisk mångfald,
temperaturutjämning och bullerdämpning. Dessa ekosystemtjänster ökar i omfattning med ökat växtsubstratdjup.
•• Uppsamling av dagvatten för bevattning.
•• Grön mötesplats med möjligheter till stadsodling och fruktträd ger
ekosystemtjänsten produktion av livsmedel.
•• Odling ger möjligheter till viss återcirkulation av näringsämnen
genom kompostering.
•• Holkar både för att öka boplatsmöjligheterna för insekter, fåglar
och fladdermöss samt ge ökad biologisk mångfald.

Ny kvartersmark
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För nybyggda bostadsområden är bostadsgårdarna i regel mindre och
är i de flesta fall underbyggda med garage. Detta gör det svårare att få
plats med alla önskade kvaliteter, särskilt då vissa funktioner är svåra
att kombinera och att ytbrist ökar slitage av grönytorna. De underbyggda gårdarna begränsar också grönytornas reglerande tjänster,
såsom infiltration och fördröjning av dagvatten.
Viktiga frågor att ställa:
•• Hur stor är platsen?
•• Vad finns i omgivningen?
•• Vilka värden finns där idag?
•• Vad vill man få plats med?
•• Hur många kommer att använda platsen?
•• Hur kommer driften att utföras?

Med gemensamhetsodlingar skapas mötesplatser och kontaktytor mellan människor i
alla olika åldrar. Bilden visar gemensamhetsodlingen ”Trädgård på spåret” vid
Skanstull i Stockholm. Foto: Trädgård på spåret
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Del 3. Konsekvenser av föreslagen exploatering
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Konsekvenser av föreslagen exploatering
Analysen utgår från ett översiktligt exploateringsförslag där planerad
bebyggelse koncentreras längs de större vägarna Gillbergaleden, Fröslundavägen och Gillbergavägen. Skol/förskoleområdet i Lagersberg
samt Fröslunda IP är inkluderade i exploateringsförslaget. Se även
karta till höger där det översiktliga exploateringsförslaget syns i vitt.
Med utgångspunkt från ekosystemtjänster har vi delat in exploateringsförslaget i fyra delområden - se karta på nästa sida.
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För varje delområde beskrivs ekosystemtjänstförsörjning inom delområdet kortfattat och därefter beskrivs både konsekvenser och förslag till åtgärder avseende ekosystemtjänster.
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Översiktligt exploateringsförslag i vita
rutor. Eskilstuna kommun, 2017.
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Delområde 1. Grönstruktur i norra
Lagersberg

Konsekvenser

Vissa värden för biologisk mångfald. Större delen av delområde 1
har endast visst naturvärde. Område 13 består av tall- och ekskog
som fungerar som en stepping stone för arter knutna till barrskog
och är en tydlig del i spridningssambandet.

•• Tillgänglighetsanpassade grönytan vid äldreboendet riskerar att
försvinna.
•• Område 13 fungerar som en potentiell stepping stone. Exploatering i detta område kan medföra en mindre sammabunden grön
infrastruktur i området.
•• I område 2 finns en lågpunkt i anslutning till Gillbergaleden, och
bebyggelse i detta område riskerar att minska kapaciteten för
flödesreglering och vattenrening i delområde 1.

Viss kapacitet för pollinering med brynzoner och buskmiljöer som
ger viss andel födosöksområden för insekter.

Förslag till åtgärder

Ekosystemtjänstförsörjning

Viss kapacitet för luftrening, bullerdämpning och klimatreglering med brynmiljöer och en mindre mängd skog.
Kapacitet för flödesreglering och vattenrening med grönområde
med god infiltration eller med sänka på i huvudsak lermark.
Visst värde för rekreation med öppna grönytor, men dessa används
endast i liten utsträckning. Tillgänglighetsanpassat grönområde vid
vårdboende.
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•• För att inte helt tappa luftrening, klimatreglering och bullerdämpning bör Gillbergaleden göras om till stadsgata med många träd.
•• Skapa trygga gång- och cykelvägar i grönstrukturen samt trygga
övergångar över Fröslundavägen runt Lagersbergsskolan, Gillbergaleden mot Lagersbergsskolan, Gillbergavägen vid IP.
•• Byt plats på exploatering vid 13, exploatering norr om vägen (vid
Ica) och spara den tillgänglighetsanpassade grönytan vid äldreboendet.
•• Se till att den del av skogsområde 13 som blir kvar tydligt är en del
av det gröna stråket mellan Kronskogens naturreservat och Lagersbergs gård och säteri.
•• Lågpunkten i område 2 bör bevaras som grönområde för att
undvika problem med översvämning i ny bebyggelse.
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Delområde 2. Parkområde kring
Fröslundavägen
Ekosystemtjänstförsörjning
Värde för biologisk mångfald i form av skogsområden med både
ädellövträd och barrträd. Naturvärden i område 24 och 26 i form av
ädellövträdsdungar och högt naturvärde i område 25 med tall- och
ekskog.
Viss kapacitet för pollinering med brynzoner och buskmiljöer som
ger viss andel födosöksområden för insekter.
Kapacitet för luftrening, bullerdämpning och klimatreglering
med brynmiljöer och mindre mängd skog.

Kapacitet för flödesreglering och vattenrening med grönområde
med god infiltration eller med sänka på i huvudsak lermark.
Värde för rekreation med öppna grönytor, men dessa används
endast i liten utsträckning. Mindre skogsområden på eller i direkt
anslutning till förskolor (skola).

Konsekvenser
•• Otrygghet med dagens grönstruktur.
•• Område 25 och 26 som stepping stone för arter knutna till
barrskog riskeras att påverkas negativt.
•• Förskolor och skolan påverkas negativt med minskad mängd
grönyta, men tillgängligheten kan öka.
•• Det finns en risk att översvämningsproblematiken inom Viktoria
parks kvarter kan påverka eventuell angränsande ny bebyggelse.

Förslag till åtgärder
•• Skapa fler grönytor och därmed ekosystemtjänster på skolgården,
Lagersbergsskolan. Går det att dela på några skogsytor mellan
förskola och skola?
•• För att inte helt tappa luftrening, klimatreglering och bullerdämpning bör denna del av Fröslundavägen göras om till stadsgata med
träd.
•• Undersök möjligheten att göra om den öppna grönytan runt nr 24
till ny park som kan nyttjas för rekreation och samtidigt fungera
som översvämningsyta vid skyfall.
•• Utred hur den nya bebyggelsen påverkar översvämningsproblematiken för befintlig bebyggelse i Viktoria park. Vid framtagande av
åtgärder för att hantera dagvatten och extrema regn för den nya
bebyggelsen bör möjligheten att minska risken för översvämning i
Viktoria park ses över.
•• Skapa trygga gång- och cykelvägar i grönstrukturen samt trygga
övergångar över Fröslundavägen runt Lagersbergsskolan, Gillbergaleden mot Lagersbergsskolan, Gillbergavägen vid IP.
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Delområde 3. Grönstruktur i västra Fröslunda
Ekosystemtjänstförsörjning
Viss värde för biologisk mångfald i form av mindre skogområden
med tallskog med tät lövunderväxt. Grönyta med våtmarkskaraktär.
Viss kapacitet för pollinering med brynzoner och buskmiljöer som
ger viss andel födosöksområden för insekter.
Kapacitet för luftrening, bullerdämpning och klimatreglering
med brynmiljöer och mindre mängd skog.
Hög kapacitet för flödesreglering och vattenrening med större
delen av området som grönområde med betydande sänka.
Värde för rekreation med öppna grönytor i anslutning till skola och
förskola. Fröslunda IP är en samlingspunkt.

Konsekvenser
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•• Förskolor och skolan påverkas negativt med minskad tillgång till
grönytor, men tillgängligheten kan öka.
•• Grön samlingspunkt med begränsad tillgänglighet (Fröslunda IP)
påverkas negativt.
•• Grönstråket genom område 28, 29, 31 och 40 har stor betydelse
för flödesreglering och vattenrening. Om bebyggelsens utformning
inte har stor hänsyn till detta, riskerar detta att få stora negativa
konsekvenser för dessa ekosystemtjänster i området. Den nya
bebyggelsen riskerar också att få betydande problem med
översvämning.

Förslag till åtgärder
•• Lågstråket i område 28, 29, 31 och 40 bör utformas för att kunna
hantera tillräckliga mängder vatten vid översvämning, och samtidigt vara tillgängligt för rekreation övrig tid. Stora delar av året
kommer det att vara torrt, och det är därför viktigt att utforma
grönytan så att den ser trevlig ut även utan vatten. Förslagsvis
skapas en stadspark som gestaltas för att vara områdets finpark.
•• Detaljerade dagvattenutredningar behövs för att säkerställa att
översvämningsytor placeras på rätt ställe och utformas för att
kunna hålla tillräckligt mycket vatten. För att säkerställa grönytans
övriga funktioner är det viktigt att dagvattenutredningen sker i
samverkan med gestaltning av grönområdet/parken.
•• Skapa trygga gång- och cykelvägar i grönstrukturen samt trygga
övergångar över Fröslundavägen runt Lagersbergsskolan, Gillbergaleden mot Lagersbergsskolan, Gillbergavägen vid IP.
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Delområde 4. Odlingsmark i södra Lagersberg
Ekosystemtjänstförsörjning
Hög kapacitet för matproduktion genom åkermark.
Viss kapacitet för pollinering med åkermark med lämpliga strukturer runt.
Hög kapacitet för flödesreglering med jordbruksmark med betydande sänka.
Värde för rekreation som ett grönt landskapsrum och en del av
Lagersbergs gård och säteri

Konsekvenser
•• Bebyggelse eller anläggningar i område 15 och 16 riskerar att ge
stora negativa konsekvenser för kapaciteten för flödesreglering, och
det som byggs riskerar att få stora problem med översvämningar.
•• Bebyggelse eller anläggning i område 15 och 16 medför minskad
matproduktion.

Förslag till åtgärder
•• Bevara område 15 och 16 som grönområde för att bibehålla
kapaciteten för flödesreglering och minska risken för översvämning
samt att matjord exploateras.
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Detta dokument kan fungera som vägledande i framtida utveckling
av området och bibehålla och förstärka värden kopplat till grönytorna. En ekosystemtjänstkartering kan i sin tur vara ett värdefullt
verktyg och underlag vid hantering av konflikter gällande markutnyttjande i en strategisk planering och förvaltning. Här kan kunskap
om ekosystemprocesser och konceptet ekosystemtjänster bidra med
förståelse t.ex. kring begrepp som mångfunktionalitet, synergieffekter
och avvägningar mellan olika värden och funktioner.
För att ytterligare komplettera analysen och för att gå vidare med de
frågeställningar som lyfts i rapporten gällande det framtida utvecklingsarbetet i området föreslås följande utredningar:
•• Fördjupade analyser av dagvattensituationen. Delar av området
har problem med översvämningar under perioder. Under utvecklingsarbetet med Lagersdal bör detta tas i beaktning så att inte mer
problem uppstår
•• Fördjupad analys av spridningssamband. Den spridningsanalys
som finns för Eskiltuna tätort med omnejd saknar en tydlig värdering av vilka naturområden som är viktiga för den sammanhållna
gröna infrastrukturen. En sådana anlys är värdefull som underlag i
avväganden av exploateringsprojekt.
•• Dialog kring vad invånarna vill ha för att använda närliggande
natur. Medborgardialog är ett effektivt verktyg för att kartlägga
människors användning av natur och för att samla in kunskap om
deras behov. Det medför inte bara kunskapsutbyte och bra underlag för kartläggning utan också stärkt förtroende mellan invånare
och kommun samt samarbetsmöjligheter, lokalt engagemang och
positiva synergieffekter.
•• Strategi om mötesplatser. Det finns ett behov i Lagersdal att
stärka sociala kopplingar och mötesplatser. För att effektivisera
detta arbete kan en strategi gällande sociala strukturer i grönområden detta tas fram i området.
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Bilaga 1. Objektsbeskrivning
För mer utvecklad beskrivning av värderingskriterier, se bilaga 2.
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Idnummer 1

Idnummer 2

Beskrivning: Barrblandskog.

Beskrivning: Öppen grönyta med god tillgänglighet.

Biologisk mångfald: Mycket högt värde - Klass 3. Äldre barrblandskog med inslag av asp och ek, död ved och rödlistade arter (nr152).

Biologisk mångfald: Visst naturvärde. Delvis brynmiljö och
bärande buskar (slån, hägg) i gräsytan.

Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.

Rening av luft: Kapacitet, viss mängd träd.

Bullerdämpning: Hög kapacitet, skogsområde.

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.

Klimatreglering: Kapacitet, skogsområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, viss mängd träd.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik. Promenad.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - öppen grönyta och grön
buffert. Promenad. Bollspel.

Turism: Identitet och platskänsla: Grön oas. Landform - blockigt. Kulturmiljö.

Turism: Identitet och platskänsla: Blomprakt.

Sociala relationer: Naturlek (mer öppen vid förskolan).

Sociala relationer: Sitta i solen.

Naturpedagogik: Naturstudier. Plocka svamp och bär.

Naturpedagogik: -

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med sänka på i huvudsak
lermark.

Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: Förutsättningar, brynmiljö.
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Vattenrening: Kapacitet, grönområde med sänka på i huvudsak lermark.
Matproduktion: Pollinering: Förutsättningar, brynmiljö.
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Idnummer 3

Idnummer 4

Beskrivning: Grön buffert.

Beskrivning: Ädellövskog, blandskog, del av allé till Lagersbergs
gård och säteri.

Biologisk mångfald: -

Klimatreglering: -

Biologisk mångfald: Mycket högt värde - Klass 3. Blandskog, ädellövskog, ask och lindalléer (nr576). Många trädgårdsrymlingar. Smal
ås belägen mellan två fält bevuxen med medelålders ekskog. Strukturer (nr112).

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Grön buffert.

Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.

Turism: -

Bullerdämpning: Hög kapacitet, skogsområde.

Identitet och platskänsla: -

Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.

Sociala relationer: -

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik. Promenader.

Naturpedagogik: -

Turism: Del av Lagersbergs gård och säteri. Folkliv sommarsäsong.

Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Identitet och platskänsla: Kulturmiljö.

Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Sociala relationer: Uteservering.

Matproduktion: -

Naturpedagogik: Plocka bär.

Pollinering: -

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med sänka på i huvudsak
lermark.

Rening av luft: Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.

Vattenrening: Kapacitet, grönområde med sänka på i huvudsak lermark.
Matproduktion: Pollinering: Förutsättningar, brynmiljö.
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Idnummer 5

Idnummer 6

Beskrivning: Betesmark på fd åkermark.

Beskrivning: Gamla beteshagen norr om gården.

Biologisk mångfald: Bete på fd åkermark. Mycket högt värde i delar
- Klass 3. Allé (nr113).

Biologisk mångfald: Visst naturvärde. Ej hävdad fd betesmark.
Enstaka betesmarksväxter i markskiktet.

Rening av luft: -

Rening av luft: Kapacitet, viss mängd träd.

Bullerdämpning: Hög kapacitet, gräsmarksområde.

Bullerdämpning: Hög kapacitet, gräsmarksområde.

Klimatreglering: -

Klimatreglering: Viss kapacitet, viss mängd träd.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - grönt landskapsrum.
Promenader.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - grönt landskapsrum.

Turism: Del av Lagersbergs gård och säteri. Folkliv sommarsäsong.

Turism: Del av Lagersbergs gård och säteri. Folkliv sommarsäsong.
Aktivt jordbruk.

Identitet och platskänsla: Kulturmiljö. Landform - betesmark.

Identitet och platskänsla: Kulturmiljö. Landform - betesmark.

Sociala relationer: Uteservering.

Sociala relationer: -

Naturpedagogik: Djurhållning. Närhet till förskola.

Naturpedagogik: -

Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Vattenrening: -

Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Matproduktion: Hög kapacitet, betesmark.

Matproduktion: -

Pollinering: Goda förutsättningar, både födosöks- och boplatsområden.

Pollinering: Goda förutsättningar, både födosöks- och boplatsområden.
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Idnummer 7

Idnummer 8

Beskrivning: Barrskog.

Beskrivning: Lagersbergs gård och säteri, gårdsmiljö.

Biologisk mångfald: Mycket högt naturvärde - Klass 2: Barrskog.
Kulturhistoriska värden, Rikligt med död ved, upphörd beteshävd,
Rik förekomst av vedsvampar (nr1933).

Biologisk mångfald: Mycket högt naturvärde - Klass 2: Äldre gårdsmiljö med ädla lövträd och gamla byggnader. Strukturer (nr151).

Rening av luft: Kapacitet, barrskog.
Bullerdämpning: Hög kapacitet, skogsområde.

Bullerdämpning: Hög kapacitet, gräsmarksområde med stor mängd
träd.

Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, trädklädd gräsmark.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - grönt landskapsrum. Promenader.

Turism: Identitet och platskänsla: Sociala relationer: -

Rening av luft: Kapacitet, stor mängd träd.

Turism: Del av Lagersbergs gård och säteri. Folkliv sommarsäsong.
Fruktträdgård, aktivt jordbruk.

Naturpedagogik: Potential.

Identitet och platskänsla: Kulturmiljö. Karaktärsskapande vegetation. Utsikt. Landform.

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Sociala relationer: Uteservering.

Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Naturpedagogik: Natur/kulturpedagogik

Matproduktion: -

Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Pollinering: Förutsättningar, brynmiljö.

Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.
Matproduktion: Pollinering: Goda förutsättningar, både födosöks- och boplatsområden.
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Beskrivning: Brukad åkermark.
Biologisk mångfald: Rening av luft: Bullerdämpning: Klimatreglering: Rekreation och välbefinnande: Karaktär - grönt landskapsrum.
Turism: (Del av Lagersbergs gård och säteri.)
Identitet och platskänsla: Kulturmiljö. Landform - åkermark.
Sociala relationer: Naturpedagogik: Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.
Vattenrening: Matproduktion: Hög kapacitet, jordbruksmark.
Pollinering: Vissa förutsättningar, åkermark med lämpliga strukturer
runt.
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Idnummer 10

Idnummer 11

Beskrivning: Åkerholme.

Beskrivning: Grön buffert.

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4. Åkerholme.

Biologisk mångfald: -

Rening av luft: -

Rening av luft: -

Bullerdämpning: -

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.

Klimatreglering: -

Klimatreglering: -

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - grönt landskapsrum.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Grön buffert, öppen
mark.

Turism: (Del av Lagersbergs gård och säteri.)
Identitet och platskänsla: Kulturmiljö. Landform - åkerholme.
Sociala relationer: Naturpedagogik: Potential.
Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Jordbruksmark.
Pollinering: Vissa förutsättningar, åkerholme med lämpliga strukturer runt.
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Turism: Identitet och platskänsla: Sociala relationer: Naturpedagogik: Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.
Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.
Matproduktion: Pollinering: -

Idnummer 12

Idnummer 13

Beskrivning: Betesmark söder om säteri.

Beskrivning: Tall- och ekskog.

Biologisk mångfald: Viss naturvärde. Bete på fd åkermark.

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4: Skogsdungar med grövre tallar
och medelålders ekar. Rödlistad art (nr111).

Rening av luft: Bullerdämpning: Hög kapacitet, större gräsmarksområde.
Klimatreglering: Rekreation och välbefinnande: Karaktär - grönt landskapsrum. Promenader.
Turism: Del av Lagersbergs gård och säteri. Folkliv sommarsäsong.
Identitet och platskänsla: Kulturmiljö. Landform - betesmark.
Sociala relationer: Naturpedagogik: Djurhållning.
Flödesreglering: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.
Vattenrening: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.
Matproduktion: Hög kapacitet, betesmark.
Pollinering: Goda förutsättningar, både födosöks- och boplatsområden.
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Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.
Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre skogsområde.
Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre skogsområde.
Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Närnatur. Promenad.
Tillgänglighetsanpassad slinga nära vårdboende - social samvaro.
Turism: Identitet och platskänsla: Sociala relationer: Sitta i solen.
Naturpedagogik: Naturstudier.
Flödesreglering: Hög kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Hög kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: Vissa förutsättningar, brynmiljö.
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Idnummer 14

Idnummer 15

Beskrivning: Tall- och ekdunge.

Beskrivning: Brukad åkermark.

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4. Ek- och tallkulle med lite
grövre träd (nrNY).

Biologisk mångfald: -

Rening av luft: Kapacitet, skogsdunge.
Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre skogsområde.
Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre skogsområde.
Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Närnatur. Promenader
Utegym.
Turism: Identitet och platskänsla: Sociala relationer: Lekplatslek, naturlek.
Naturpedagogik: Naturstudier (fågelholkar). Plocka bär.
Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: -
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Rening av luft: Bullerdämpning: Klimatreglering: Rekreation och välbefinnande: Karaktär - grönt landskapsrum.
Turism: (Del av Lagersbergs gård och säteri.)
Identitet och platskänsla: Kulturmiljö. Landform - åkermark.
Sociala relationer: Naturpedagogik: Flödesreglering: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.
Vattenrening: Matproduktion: Hög kapacitet, jordbruksmark.
Pollinering: Vissa förutsättningar, åkermark med lämpliga strukturer
runt.

Idnummer 16

Idnummer 17

Beskrivning: Grön buffert. Del av promenadstråk

Beskrivning: Koloniområde.

Biologisk mångfald: -

Biologisk mångfald: Visst värde - koloniområde.

Rening av luft: -

Rening av luft: -

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.

Klimatreglering: -

Klimatreglering: -

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Grön buffert, öppen
mark.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - öppen grönyta. Promenad.

Turism: -

Turism: -

Identitet och platskänsla: -

Identitet och platskänsla: Blomprakt - Trädgårdsodling.

Sociala relationer: Ingår i gångstråk.

Sociala relationer: Lekplatslek, Naturlek, Odling.

Naturpedagogik: -

Naturpedagogik: Närhet till förskola.

Flödesreglering: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.

Flödesreglering: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.

Vattenrening: -

Vattenrening: -

Matproduktion: -

Matproduktion: Odlingslotter.

Pollinering: -

Pollinering: Goda förutsättningar, både födosöks- och boplatsområden.
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Idnummer 18

Idnummer 19

Beskrivning: Ekdunge och blandskog.

Beskrivning: Öppen grönyta med god tillgänglighet vid skola och
förskola. Träd och buskar.

Biologisk mångfald: Mycket högt naturvärde: - Delar klass 2:
Ekdunge med mycket grova ekar (nrNY). Övriga delar visst naturvärde.
Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.
Bullerdämpning: Hög kapacitet, skogsområde.
Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.

Biologisk mångfald: Rening av luft: Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.
Klimatreglering: -

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - öppen grönyta och grön
lekyta. Promenader. Cykling. Bollspel.

Turism:

Turism: -

Identitet och platskänsla: Landform - blockigt.

Identitet och platskänsla: -

Sociala relationer: -

Sociala relationer: Sitta i solen, Picknick. Social samvaro. Används
lite.

Naturpedagogik: Närhet till förskola.
Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: Vissa förutsättningar, brynmiljö.

Naturpedagogik: Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med sänka på i huvudsak
lermark.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med sänka på i huvudsak lermark.
Matproduktion: Pollinering: Förutsättningar, födosöksområde.
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Idnummer 20

Idnummer 21

Beskrivning: Ek- och tallkullar vid skola och förskola.

Beskrivning: Grön buffert.

Biologisk mångfald: Värde- Klass 4. Ek- och tallkulle med lite
grövre träd (nrNY).

Biologisk mångfald: -

Rening av luft: Kapacitet, mindre skogsområde.
Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre skogsområde.
Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre skogsområde.
Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Närnatur. Förskoleskog.
Turism: Identitet och platskänsla: Sociala relationer: Lekplatslek, naturlek.
Naturpedagogik: Naturstudier.
Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: -
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Rening av luft: Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsområde med träd och
buskar.
Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre gräsområde med träd och
buskar.
Rekreation och välbefinnande: Karaktär - grön buffert, grön lekyta.
Turism: Identitet och platskänsla: Sociala relationer: Lekplatslek.
Naturpedagogik: Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.
Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.
Matproduktion: Pollinering: Vissa förutsättningar, gräsyta med buskar och träd.
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Idnummer 22

Idnummer 23

Beskrivning: Ekdunge.

Beskrivning: Barrblandskog.

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4. Ekdunge med medelålders
ekar.Röjning genomförd (nrNY).

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4. törre delen utgörs av medelålders-äldre barrblandskog. Mindre delar domineras av ek och asp
(nr163).

Rening av luft: Kapacitet, lövskog.
Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre skogsområde.
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Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.

Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre skogsområde.

Bullerdämpning: Hög kapacitet, större skogsområde.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Närnatur. Spontan
mötesplats.

Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.
Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Närnatur.

Turism: -

Turism: -

Identitet och platskänsla: -

Identitet och platskänsla: Landform - blockigt. Otryggt.

Sociala relationer: Naturlek. - Social samvaro.

Sociala relationer: Naturlek. Tidigare pulkabacke.

Naturpedagogik: Naturstudier.

Naturpedagogik: Naturstudier.

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Vattenrening: Kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Matproduktion: -

Matproduktion: -

Pollinering: Vissa förutsättningar, brynmiljö.

Pollinering: Vissa förutsättningar, brynmiljö.

Idnummer 24

Idnummer 25

Beskrivning: Ekdunge.

Beskrivning: Blandskog i nära anslutning till bebyggelse.

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4. Ekdunge med medelålders
ekar (nrNY).

Biologisk mångfald: Mycket högt värde - Klass 3. Blandskog med
dominans av tall och ek, rödlistad art, strukturer (nr137).

Rening av luft: Kapacitet, lövskog.

Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre skogsområde.

Bullerdämpning: Hög kapacitet, större skogsområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre skogsområde.

Klimatreglering: Hög kapacitet, större skogsområde.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Närnatur.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik. Promenad.

Turism: -

Turism: -

Identitet och platskänsla: -

Identitet och platskänsla: Grön oas.

Sociala relationer: -

Sociala relationer: Naturlek.

Naturpedagogik: -

Naturpedagogik: Naturstudier, plocka svamp och bär.

Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Matproduktion: -

Matproduktion: -

Pollinering: -

Pollinering: Förutsättningar, brynmiljö.

Ekosystemtjänstanalys Lagersdal
Slutversion
15 december 2017

67

Ekosystemtjänstanalys Lagersdal
Slutversion
15 december 2017

Idnummer 26

Idnummer 27

Beskrivning: Skogsdunge vid förskola.

Beskrivning: Öppen grönyta vid förskola.

Biologisk mångfald: Visst naturvärde. Skogsdunge.

Biologisk mångfald: -

Rening av luft: Kapacitet, mindre skogområde.

Rening av luft: -

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre skogområde.

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre skogområde.

Klimatreglering: -

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - öppen grönyta och grön
buffert.

Turism: Identitet och platskänsla: Sociala relationer: Naturlek.
Naturpedagogik: Naturstudier. Intill förskola
Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: -
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Turism: Identitet och platskänsla: Sociala relationer: Lekplatslek. Naturlek.
Naturpedagogik: Naturstudier.
Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.
Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.
Matproduktion: Pollinering: Vissa förutsättningar, buskar, rabatter.

Idnummer 28

Idnummer 29

Beskrivning: Grönyta med våtmarkskaraktär.

Beskrivning: Öppen grönyta med gång- och cykelstråk. Buskar.

Biologisk mångfald: Visst naturvärde. Våtmarkskaraktär.

Biologisk mångfald: -

Rening av luft: -

Rening av luft: -

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.

Klimatreglering: -

Klimatreglering: -

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Grön buffert, öppen
mark.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Grön buffert, öppen
mark.

Turism: -

Turism: -

Identitet och platskänsla: -

Identitet och platskänsla: -

Sociala relationer: -

Sociala relationer: Picknick, sitta i solen.

Naturpedagogik: Naturstudier.

Naturpedagogik: -

Flödesreglering: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.

Flödesreglering: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.

Vattenrening: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.

Vattenrening: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.

Matproduktion: -

Matproduktion: -

Pollinering: Vissa förutsättningar, arter.

Pollinering: Vissa förutsättningar, buskar.
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Idnummer 30

Idnummer 31

Beskrivning: Tallskog med god tillgänglighet.

Beskrivning: Fröslunda IP.

Biologisk mångfald: Mycket hög värde - Klass 2. Tallskog, grova
träd med rödlistade arter (nr41).

Biologisk mångfald: -

Rening av luft: Kapacitet, barrskog.
Bullerdämpning: Hög kapacitet, större skogsområde.
Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.
Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Närnatur. Kulturmiljö,
landform.
Turism: Identitet och platskänsla: Landform.
Sociala relationer: Naturlek.
Naturpedagogik: Naturstudier.
Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: Vissa förutsättningar, brynmiljö.
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Rening av luft: Bullerdämpning: Viss kapacitet, gräsmarksområde.
Klimatreglering: Rekreation och välbefinnande: Karaktär - öppen grönyta. Bollspel.
Turism:
Identitet och platskänsla: Identitetsskapande aktivitet.
Sociala relationer: Aktiviteter.
Naturpedagogik: Flödesreglering: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.
Vattenrening: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.
Matproduktion: Pollinering: Vissa förutsättningar, buskar.

Idnummer 32

Idnummer 33

Beskrivning: Tät tallskog.

Beskrivning: Blandskog med höga naturvärden.

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4. Medelålders tallskog med tät
lövunderväxt. Rödlistad art, strukturer (nr107).

Biologisk mångfald: Mycket hög värde - Klass 3 och 4. Blandskog
dominerad av tall, ek och asp. Strukturer (nr108 och 109).

Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.

Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.

Bullerdämpning: Hög kapacitet, större skogsområde.

Bullerdämpning: Hög kapacitet, större skogsområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik. Promenad,
grön oas.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik. Promenader.

Turism: -

Identitet och platskänsla: Ej synliga fornlämningar.

Identitet och platskänsla: Sociala relationer: Naturlek.
Naturpedagogik: Naturstudier.
Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: Förutsättningar, brynmiljö.
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Turism: Sociala relationer: Naturlek (kojor + matsäcksplats). Picknick.
Naturpedagogik: Naturstudier. Plocka svamp och bär.
Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: Förutsättningar, brynmiljö.
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Idnummer 34

Idnummer 35

Beskrivning: Innergård med tallar.

Beskrivning: Blandskog i nära anslutning till bebyggelse, tyst.

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4. Park med medelålders-äldre
tall och triviallövträd (nr106).

Biologisk mångfald: Visst naturvärde. Blandskog, grövre tallar förekommer.

Rening av luft: Kapacitet, barrskog.

Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre skogsområde.

Bullerdämpning: Hög kapacitet, större skogsområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre skogsområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik. Promenader,
cykling.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Närnatur.

Turism: -

Identitet och platskänsla: Grön oas.

Identitet och platskänsla: Karaktärsskapande vegetation.
Sociala relationer: Lekplatslek, social samvaro, sitta i solen.
Naturpedagogik: Naturstudier.
Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: -
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Turism: Sociala relationer: Naturpedagogik: Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.
Matproduktion: Pollinering: Vissa förutsättningar, brynmiljö.

Idnummer 36

Idnummer 37

Beskrivning: Fin kulle med grova tallar.

Beskrivning: Öppen grönyta med god tillgänglighet.

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4. Tall-kulle, grövre tallar
(nrNY).

Biologisk mångfald: -

Rening av luft: Kapacitet, barrskog.
Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre skogsområde.
Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre skogsområde.
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Rening av luft: Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.
Klimatreglering: -

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Närnatur.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - öppen grönyta. Bollspel,
promenad, cykling.

Turism: -

Turism: -

Identitet och platskänsla: Landform.

Identitet och platskänsla: -

Sociala relationer: Picknick, naturlek.

Sociala relationer: Social samvaro

Naturpedagogik: Naturstudier.

Naturpedagogik: -

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Matproduktion: -

Matproduktion: -

Pollinering: -

Pollinering: -
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Idnummer 38

Idnummer 39

Beskrivning: Skogsdunge med tallar.

Beskrivning: Öppen grönyta med gång- och cykelstråk.

Biologisk mångfald: Visst naturvärde. Skogsdunge med tallar.

Biologisk mångfald: -

Rening av luft: Kapacitet, barrskog.

Rening av luft: -

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre skogsområde.

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre skogsområde.

Klimatreglering: -

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Närnatur. Promenad,
cykling.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - öppen grönyta. Bollspel,
promenad, cykling.

Turism: -

Turism: -

Identitet och platskänsla: -

Identitet och platskänsla: -

Sociala relationer: Naturlek.

Sociala relationer: Lekplatslek.

Naturpedagogik: -

Naturpedagogik: -

Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak berg.

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak berg.

Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Matproduktion: -

Matproduktion: -

Pollinering: -

Pollinering: Vissa förutsättningar, buskar, träd.

Idnummer 40

Idnummer 41

Beskrivning: Öppen grönyta med gång- och cykelstråk.

Beskrivning: Barrblandskog nära skola och förskola.

Biologisk mångfald: -

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4. Sluttning med medelåldersäldre barrblandskog med inslag av lövträd. Strukturer (nr43+NY).

Rening av luft: Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.
Klimatreglering: Rekreation och välbefinnande: Karaktär - öppen grönyta, grön buffert. Promenader, cykling, bollspel.
Turism: Identitet och platskänsla: Sociala relationer: Sitta i solen.
Naturpedagogik: Flödesreglering: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.
Vattenrening: Hög kapacitet, grönområde med betydande sänka.
Matproduktion: Pollinering: -
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Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.
Bullerdämpning: Hög kapacitet, större skogsområde.
Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.
Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik. Promenader,
cykling.
Turism: Identitet och platskänsla: Landform - blockigt.
Sociala relationer: Naturlek, social samvaro
Naturpedagogik: Naturstudier. Plocka svamp och bär.
Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark
och berg.
Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark och
berg.
Matproduktion: Pollinering: Vissa förutsättningar, brynmiljö.
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Idnummer 42

Idnummer 43

Beskrivning: Ädellövskog i nära anslutning till bebyggelse.

Beskrivning: Öppen grönyta med gång- och cykelstråk. Enstaka
grövre ädellövträd.

Biologisk mångfald: Mycket hög värde - Klass 3. Ekskog med inslag
av tall och triviallövträd. Rödlistade arter, strukturer (nr110).
Rening av luft: Hög kapacitet, blandskog.
Bullerdämpning: Hög kapacitet, större skogsområde.
Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.
Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik. Promenader.
Turism:
Identitet och platskänsla: Ej synliga fornlämningar.
Sociala relationer: Naturlek.
Naturpedagogik: Naturstudier. Plocka svamp och bär.
Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark
och berg.
Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark och
berg.
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Biologisk mångfald: Visst värde. Inslag av enstaka grövre ädellövträd.
Rening av luft: Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre gräsmarksområde.
Klimatreglering: Rekreation och välbefinnande: Karaktär - öppen grönyta och grön
buffert. Promenader, cykling.
Turism: Identitet och platskänsla: Ej synliga fornlämningar.
Sociala relationer: Picknick, lekplatslek.
Naturpedagogik: Flödesreglering: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.
Vattenrening: Viss kapacitet, grönområde på i huvudsak lermark.

Matproduktion: -

Matproduktion: -

Pollinering: Förutsättningar, brynmiljö, strukturer.

Pollinering: Vissa förutsättningar, buskar, träd.

Idnummer 44

Idnummer 45

Beskrivning: Innergård med tallar.

Beskrivning: Tallskog med relativt god tillgänglighet.

Biologisk mångfald: Mycket hög värde - Del av klass 3. Grova tallar
med rödlistade arter (tallticka, reliktbock) (del av nr77).

Biologisk mångfald: Värde - Klass 4. Medelålders tallskog/park med
inslag av lövträd (nr105).

Rening av luft: Kapacitet, barrskog.

Rening av luft: Kapacitet, barrskog.

Bullerdämpning: Viss kapacitet, mindre skogsområde.

Bullerdämpning: Hög kapacitet, större skogsområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, mindre skogsområde.

Klimatreglering: Viss kapacitet, skogsområde.

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik. Promenad.
Turism: -

Rekreation och välbefinnande: Karaktär - Naturlik. Promenader,
cykling. Golf.

Identitet och platskänsla: Landform, Kulturmiljö - typisk 50-tals
bebyggelse.

Turism: Identitet och platskänsla: Landform - blockigt.

Sociala relationer: Lekplatslek, naturlek, social samvaro.

Sociala relationer: Naturlek. Folkliv (kyrka). Social samvaro.

Naturpedagogik: Naturstudier. Närhet till förskola.

Naturpedagogik: Plocka bär.

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Flödesreglering: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Vattenrening: Kapacitet, grönområde med god infiltration.

Matproduktion: -

Matproduktion: -

Pollinering: -

Pollinering: Vissa förutsättningar, brynmiljö.
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Bilaga 2. Metodik, värdering av
ekosystemtjänster
Denna metodik har tagits fram av Ekologigruppen utifrån aktuell
forskning kring ekosystemtjänster samt praxis och erfarenheter från
flertalet liknande utredningar.
Alla grönområden som är allmän mark inom Lagersdal har kartlagts
och bedömts utifrån vilka ekosystemtjänster området tillhandahåller.
Såväl större skogsområden som bebyggelseområden som innehåller
stor andel eller viss andel grönska har bedömts. För privat kvartersmark finns allmänna rekommendationer i rapporten.
De olika ekosystemtjänsterna har inom varje område/yta som kartlagts poängsatts utifrån tjänstens värde, förutsättningar för tjänsten
eller tjänstens kapacitet på platsen. Ju högre poäng ju större betydelse
har tjänsten. För tjänsterna matproduktion, vattenrening och flödesreglering, pollinering, rening av luft, klimatreglering, bullerdämpning, turism, rekreation och välbefinnande, identitet och
platskänsla, sociala relation samt naturpedagogik har de olika
områdena fått poäng mellan 0-3, och för tjänsten Biologisk mångfald
0-4. Poängsystemet används för att kunna skapa en sammanslagen
karta, där poäng för samtliga tjänster vägs samman för att skapa en
multifunktionskarta.
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Biologisk mångfald
Poäng/värde

Kriterier

4 - Mycket höga
värden *

Områden med naturvärdesklass 1- 3 enligt befintliga inventeringar
eller identifierade vid fältbesök. Områden utpekade i nationella
underlag så som ängs-och hagmarksinventeringen, nyckelbiotoper,
biotopskydd och Natura 2000.

3 - Höga värden
*

Områden viktiga för spridning samt områden identifierade i fält.
Områden utpekade i nationella underlag, ex. skogsstyrelsens
naturvärde. Vattendrag med mycket god ekologisk status enligt
VISS.

2 - Värde

Områden med naturvärdesklass 4 enligt befintliga inventeringar.
Naturområden med förutsättningar att hysa biologisk mångfald
p.g.a. struktur eller storlek (ej kontrollerade) . Vattendrag med god
ekologisk status enligt VISS.

1 - Vissa värden

Övriga grönområden, parker (inte enstaka träd och gräsmattor
längs vägar), kyrkogårdar, kolonilotter samt äldre villabebyggelse
med lummiga trädgårdar och stor andel grönska. Övrigt vatten.

* För att få genomslag för områden särskilt viktiga för biologisk mångfald har områden som bedömts ha höga eller
mycket höga värden för biologisk mångfald i den sammanslagna kartan viktats med en faktor om x 3.

Underlag: Naturvärdesbedömningen, habitatnätverksanalyser, (statusklassningar för vattenmiljöer från VISS), övriga kommunala inventeringar,
inventering av Ekologigruppen.

Flödesreglering
Poäng/
kapacitet

Kriterier

3 - Hög
kapacitet

Sjöar och vattendrag, våtmarker, svämplan på grönområden.
Grönområde som ligger i en tydlig sänka. Dagvattendammar.
Mer än 25 % av området är sänka > 1 m eller mer än 50 % är sänka
0,1 – 1 m.

2 - Kapacitet

Område med många sänkor. Grönområde på mark med god
infiltration (sand, morän, torv, silt). Bebyggelseområden med mycket
stor andel grönska på mark med god infiltration.
25 – 50 % är sänka 0,1-1 m eller mindre del är sänka > 1 m ELLER
mer än 50 % jordart med god infiltration.

1 - Viss
kapacitet

Övrigt grönområde (interception). Bebyggelseområden med stor
andel grönska på mark med god infiltration.
Mindre än 25 % av området är sänka 0,1-1, 0 m, ingen el försumbar
del är sänka > 1 m och < 50 % jordart med god infiltration.

Underlag: Sjöar och våtmarker från fastighetskartan, vattendrag från VISS,
delavrinningsområden från VISS, översvämningskartering från kommunen,
jordartskarta från SGU, bebyggelseområden från fastighetskartan samt ortofoton, dagvattendammar från kommunen, information från EMS.

Vattenrening
Poäng/
kapacitet

Kriterier

3 - Hög
kapacitet

Våtmarker. Svämplan på grönområden. Grönområde som ligger i en
tydlig sänka (ej åker, odlingslotter, golfbanor och kyrkogårdar).
Dagvattendammar.
Mer än 25 % av området är sänka > 1 m eller mer än 50 % är sänka
0,1 – 1 m.

2 - Kapacitet

Område med många sänkor. Grönområde på mark med god
infiltration (sand, morän, torv, silt).
25 – 50 % är sänka 0,1-1 m eller mindre del är sänka > 1 m ELLER
mer än 50 % jordart med god infiltration.

1 - Viss
kapacitet

Övriga grönområden. Bebyggda områden med mycket stor andel
grönska på mark med god infiltration.
Mindre än 25 % av området är sänka 0,1-1, 0 m, ingen el försumbar
del är sänka > 1 m och < 50 % jordart med god infiltration.

Underlag: Våtmarker från fastighetskartan, jordartskarta från SGU, bebyggelseområden från fastighetskartan, ortofoton, dagvattendammar från kommunen, områden med jordbruksmark enligt kommunens digitala
ÖP-kartor.

Beräkning av kapacitet för flödesreglering och vattenrening
Klass 3 = mer än 25 % av området är sänka > 1 m eller mer än 50 %
är sänka 0,1 – 1 m
Klass 2 = 25 – 50 % är sänka 0,1-1 m eller mindre del är sänka > 1
m ELLER mer än 50 % jordart med god infiltration
Klass 1 = ����������������������������������������������������
< 25 % av området är sänka 0,1-1, 0 m, ingen el försumbar del är sänka > 1 m och < 50 % jordart med god infiltration
Sänkor:
•• Mer än 25 % av området är sänka > 1 m (mörkblått på kartan)
och/eller mer än 50 % sänka 0,1-1,0 m (ljusblått på kartan) =
tydlig sänka (klass 3)
•• 25 – 50 % sänka 0,1 – 1 m eller mindre del sänka > 1 m =många
sänkor (klass 2)
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Jordart:
•• Mer än 50 % jordart med god infiltration = god infiltration (klass
2)
•• Mindre än 50 % jordart med god infiltration = viss infiltration
(klass 1)
Rening av luft
Poäng/
kapacitet

Kriterier

3 - Hög
kapacitet

Blandskog

2 - Kapacitet

Lövskog och barrskog var för sig. Bebyggelse med stor andel
grönska (om träd). Trädrader i stadsmiljön.

Underlag: Ortofoton, naturvärdesbedömning från kommun, platsbesök av
Ekologigruppen.

Klimatreglering
Poäng/
kapacitet

Kriterier

3 - Hög
kapacitet

Skogsområden > 50 hektar, hav och stora sjöar.

2 - Kapacitet

Skogsområden 3-50 ha, fuktskogar < 3 hektar, flerskiktad park >4
ha, större vattendrag.

1 - Viss
kapacitet

All skog < 3 hektar. Trädklädd park som bidrar med skugga.
Trädrader i stadsmiljön.

Underlag: Markytor från fastighetskartan, ortofoton, platsbesök av Ekologigruppen.

Beräkning av parkbris
Ett fåtal forskningsrapporter har analyserat parkbrisens utbredning
från olika grönområden utifrån grönområdenas storlek (Eliasson et.
al., 2000, Papagenis et. al., 2012, Upmanis et. al., 1998). Utifrån
dessa forskningsresultat konstruerades ett punktdiagram där parkbrisens utbredning plottades.
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Matproduktion

Parkbris (m)
1100

y = 6,2253x + 103,08
R² = 0,9202
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Poäng/
förutsättningar

Kriterier

3 - Hög
kapacitet

Jordbruk, bete och slåtter enligt jordbruksverkets blockdatabas.

2 - Kapacitet

Odlingslotter.

1 - Viss
kapacitet

Pallkragar på bostadsgård

400
300
200
100
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Med hjälp av diagramet beräknades en trendlinje som användes för
att uppskatta parkbrisens utbredning för områden av varierande
storlek i sammanlagt 7 klasser. Observera att trendlinjen baseras på
fyra olika stora skogsområden mellan 3,6-150 ha. Resultatet bör
därför ses som schabloner, inte en absolut sanning.
Area grönområde
(minst 50% trädtäckning)

Utbredning parkbris

3-10 ha

30 m

10-20 ha

200 m

20-40 ha

300 m

40-60 ha

400 m

60-100 ha

600 m

100-150 ha

850 m

≥150 ha

1 km

Bullerdämpning
Poäng/
kapacitet

Kriterier

2 - Hög
kapacitet

Skogsområden och gräsmark över 70 m långa samt över 25 m
respektive 45 m breda.

1 - Viss
kapacitet

Mindre skogs- och/eller gräsmarksområden.
(Ingen gradering av områdenas storlek under 25 x 70 meter
respektive 45 x 70 meter har utförts vilket gjort att alla områden
under den ytan fått lägsta poäng.)

Underlag: Ortofoton.
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Underlag: Kolonilotter från kommunen, fastighetskartan, ortofoton, inventering av Ekologigruppen.

Pollinering
Poäng/
förutsättningar

Kriterier

3 - Goda
förutsättningar

Områden som innehåller både födosöks- och boplatsområden;
områden med flera strukturer viktiga för pollinerare - gamla träd,
öppen mark, nektarväxter. Äldre villaområden med stor andel
grönska, ängs- och hagmarker, parker med gamla träd, blommor,
soliga sandiga backar, odlingslotter.

2 - Förutsättningar

Antingen födosöks- eller boplatsområde; områden som innehåller
någon av de viktiga strukturerna med bra kvalitet t.ex. odlingslotter
och brynmiljöer mot tätort/öppen mark. Skog med tydliga
skogsbryn.

1 - Vissa
förutsättningar

Strukturrika parker eller gräsytor, med buskar, rabatter, träd. Skog
med lite brynmiljöer. Åkermark (lätt att röra sig över, utgör
eventuellt födosöksområde samt sannolikhet för lämpliga strukturer
runt åkermarken är hög).

Underlag: Habitatnätverksanalyser från kommunen, villabebyggelse med
stor andel grönska tolkat från fastighetskartan samt ortofoto, naturinventeringar, inventering av Ekologigruppen.

Flygavstånd/buffer för pollinatörer
Arbetande humlor för de flesta arter flyger ofta mer än 200 m från
boet för födosök. För de större arterna kan aktionsradien sträcka sig
mellan en till två kilometer från boet. Särskilt rika födoresurser som
ett blommande raps- eller klöverfält kan locka humlorna att flyga
långt (Jordbruksverket, 2012). I denna rapport har en schablon om 1
km används för att visa på flygavstånd från boplatser.

Kulturella tjänster
Som ett komplement till befintliga underlag och fältinventering av
kulturella ekosystemtjänster i Lagersdal utfördes dels en workshop
med tjänstemän från Eskilstuna kommun och en gåtur med nätverket i Lagersberg. Workshopen hölls i Eskilstuna den 12/9 2017
och gåturen genomfördes den 25/10-17. Kontakt har även tagits
med fastighetsägarna Kommunfastigheter och Viktora Park.
Områdens karaktär bidrar till dess funktion för olika kulturella ekosystemtjänster (ett område kan ha en eller flera karaktärer som
beskriver platsens egenskaper).
De olika karaktärerna är:
Grönt stadsrum – Det gröna stadsrummet är en grönyta tydligt
avgränsad av gator och byggnader, tydliga spår av hävd såsom
rabatter och planterade växter och träd och kan även innehålla hårdgjorda ytor.
Grönt landskapsrum - Det gröna landskapsrummet är en grönyta
tydligt avgränsad med tydliga spår av befintlig eller tidigare hävd.
Öppen grönyta – ett öppet rum med vegetation, oftast en större
gräsmatta. Kan både ha programmerade ytor och plats för spontana
aktiviteter.
Grön lekyta – den gröna lekytan är omgiven av vegetation såsom
gräsmatta/or, träd och buskar. Kan både ha en byggd lekplats eller
friytor för lek.
Närnatur – Uppvuxen vegetation i anslutning till bostäder. Få programmerade funktioner men med möjlighet för naturlek och samvaro.
Grön buffert – Oprogrammerad grönyta mellan exempelvis bebyggelse och trafikmiljöer, ofta med få användningsområden och sociala
värden men kan ha ett värde som karaktärsskapande element i gatuoch bostadsmiljöerna.
Naturlik - Har uppväxt vegetation av en vild karaktär. Inga programmerade funktioner men med möjlighet för naturlek och samvaro.

Ekosystemtjänstanalys Lagersdal
Slutversion
15 december 2017

Turism
Poäng/värde

Kriterier

3 - Höga värden

Platser, stråk och områden med regional eller nationell attraktionskraft. Det kan exempelvis vara naturområden, parker, vandringsleder eller andra besöksmål som drar besökare som inte bor i
området/Eskilstuna.

2 - Värden

Platser, stråk och områden med attraktionskraft för boende i
området och/eller personer som åker till området av andra skäl
men besöker dessa platser när de ändå är i kommunen. Det kan
exempelvis vara platser dit Eskilstunabor tar med sig gäster/
besökare.

Underlag: Områden utpekade i workshop, tätortsnära natur samt värdefulla
områden för friluftsliv från kommunens översiktsplan, motion och friluftslivsleder, inventering av Ekologigruppen, gåtur.
Sociotopvärden - turism

•• Evenemang - plats för teater- musik- och motionsevenemang eller festivaler
•• Folkliv - viktig mötesplats, ofta många människor och myllrande folkliv
•• Kulturmiljö – plats med kulturhistoriska värden
•• Konstnärlig utsmyckning

Rekreation och välbefinnande
Poäng/värde

Kriterier

3 - Höga värden

Platser, stråk och områden med betydelse för rekreation och hälsa
för boende i hela kommunen. Det kan exempelvis vara platser,
stråk och områden som hänger samman med övrig grön- och
blåstruktur där många människor rör sig i vardagen, platser med
vattenkontakt eller viktiga områden för motion och återhämtning.

2 - Värden

Platser, stråk och områden med betydelse för rekreation och hälsa
likt ovan för boende i stadsdelen.

1 - Vissa värden

Platser, stråk och områden med betydelse för rekreation och hälsa
likt ovan för boende i närområdet.

Underlag: Områden utpekade i workshop, tätortsnära natur från kommunens översiktsplan, pulkabackar, hundrastgårdar, aktivitetsytor och utrustning (park) från kommunen, ortofoto, inventering av Ekologigruppen,
gåtur.
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Sociotopvärden - rekreation och välbefinnande

•• Landform – grönska eller natur av betydelse för landskapsbilden

•• Backåkning - Åka pulka eller skidor i backe

•• Vattenkontakt

•• Bad - badupplevelser och vattenlek

•• Identitetsskapande aktivitet (IP osv).

•• Bollspel - bollspel och bollek
•• Båtliv - aktivt båt- och kajliv
•• Löpträning - iordningställt och belyst motionsspår
•• Skridsko - åka skridskor

Sociala relationer
Poäng/värde

Kriterier

3 - Höga värden

Platser, stråk och områden med stor betydelse för möten mellan
människor. Det kan exempelvis vara historiskt betydelsefulla platser,
platser som besöks under stadsvandringar, populära utsiktsplatser
varifrån man ser stora delar av området eller platser där många
människor möts, exempelvis parker som används för kultur och
evenemang.

2 - Värden

Platser, stråk och områden med betydelse för möten mellan
människor i en mindre skala. Trygghet i form av exempelvis
belysning, underhåll av utrustning, överblickbarhet, tydliga gränser
mellan privat och offentligt, barnsäkerhet.

1 - Visst värde

Platser, stråk och områden med viss betydelse för möten mellan
människor i en mindre skala.

•• Cykling - cykla för motion eller rekreation
•• Golf - långgolf, kompaktgolf, bangolf och discgolf
•• Ridning - rida och att titta på hästar
•• Promenader - flanerande, strövande, hundrastning, joggning och inlines
•• Skate - skateåkning i ramp eller på mark
•• Skidor - åka skidor på längden
•• Utegym

Identitet och platskänsla
Poäng/värde

Kriterier

3 - Höga värden

Platser, stråk och områden med stor betydelse för områdets
identitet. Det kan exempelvis vara historiskt betydelsefulla platser,
platser som besöks under stadsvandringar, populära utsiktsplatser
varifrån man ser stora delar av området eller platser där många
människor möts, exempelvis parker som används för kultur och
evenemang.

Sociotopvärden - sociala relationer

•• Lekplatslek - barns lek på lekplats
•• Picknick - samvaro i mindre sällskap, ofta i samband med solbad
•• Uteservering - café eller kiosk med uteservering

2 - Värden

Platser, stråk och områden med betydelse för identitet och
platskänsla

•• Social samvaro – enklare mötesplats av sekundär betydelse (Ekologigruppens tillägg)

1- Visst värde

Platser, stråk och områden med viss betydelse för identitet och
platskänsla

•• Sitta i solen - en plats att sitta i solen

Underlag: Områden utpekade i workshop, platsbesök Ekologigruppen,
gåtur.

Sociotopvärden - identitet och platskänsla
•• Kulturmiljö
•• Karaktärsskapande vegetation
•• Blomprakt - rik blomning och trädgårdsodling
•• Utsikt - överblick över landskapet samt känslan av rymd
•• Grön oas - rum med grönskande golv och väggar
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Underlag: Områden utpekade i workshop, platsbesök Ekologigruppen,
gåtur.

•• Naturlek - barns möjlighet till lek i natur
•• Parklek - bemannad lekplats

Naturpedagogik
Poäng/värde

Kriterier

3 - Höga
värden

Platser med tydligt syfte för naturpedagogik, exempelvis en våtmark
med fågeltorn eller en damm med groddjur och informationsskylt.

2 - Värden

Platser med höga naturvärden (klass 1-4) i närheten av skolor och
förskolor.

1 - Vissa
värden

Platser med höga naturvärden (klass 1-4) (med eller utan närhet till
skolor och förskolor) som därmed har potential för naturpedagogik.
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Underlag: Områden utpekade i workshop, grönstruktur för skolor från
kommuns grönstrukturplan, inventering av Ekologigruppen, gåtur.

Sociotopvärden - naturpedagogik
•• Odling - odla i koloniträdgårdar eller odlingslotter
•• Naturstudier - natur med intressant växt- eller djurliv (Ekologigruppens
tillägg)
•• Djurhållning - aktivt lantbruk, 4H och djur i parklek
•• Plocka svamp och bär) – natur med god möjlighet att hitta blåbär, hallon,
lingon och svamp (Ekologigruppens tillägg)
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