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SAMMANFATTNING 

I samband med den stadsutveckling som planeras ske på fastigheten Vrå 1:64 i Alsike i 

Knivsta kommun har Tyréns fått i uppdrag att genomföra en ekosystemtjänstanalys. 

Rapporten innehåller en kartläggning av vilka ekosystemtjänster, baserade på Knivsta 

kommuns utpekade prioriterade ekosystemtjänster, som finns inom området idag, och en 

analys av möjliga framtida ekosystemtjänster som är särskilt önskvärda för Alsike och dess 

omgivningar. Dessutom tillhandahålls förslag till åtgärder för hur befintliga och önskvärda 

ekosystemtjänster kan tillskapas och förstärkas.  

 

Ekosystemtjänster är ett begrepp för de nyttor som människan får från naturen. Man kan 

också säga att ekosystemtjänsterna är ett resultat av de förhållanden och processer genom 

vilka naturliga ekosystem, och de arter som utgör dem, upprätthåller och förbättrar 

människors liv och hälsa.  

Kartläggningen visar att värden för stödjande ekosystemtjänster som biologisk mångfald 

och livsmiljöer, reglerande ekosystemtjänster som upprätthållande av livsmiljöer och 

kulturella ekosystemtjänster som rekreation och friluftsliv är kopplade till den skog som 

området utgörs av idag.  

I det aktuella planförslaget har hänsyn tagits till skogsmarken och de områden som 

bedömts ha högst naturvärden, område 1a och 3a, avses att sparas som natur vilket 

betyder att stora delar av skogen via regleringar i detaljplanen kommer ha ett starkare 

skydd än i dagsläget. Dessa områden har även betydelse för friluftslivet. Det innebär att 

flertalet av ekosystemtjänsterna i området fortsatt kan fungera. Inom de områden som 

avses bebyggas finns det möjligheter att genomföra åtgärder för att stärka och skapa 

ekosystemtjänster.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

På fastigheterna Vrå 1:64 m.fl. i Alsike i Knivsta kommun planeras ny bebyggelse i 

form av bostäder och centrumverksamhet genomföras på mark som idag består av 

skogsmark. Området kallas för Lilla Brännkärrsskogen.  

 

I Knivsta kommuns Grönstrukturplan anges en målbild för ekosystemtjänster: 

”I Knivsta kommun exploaterar vi med hänsyn till bevarandevärden. Vid exploatering 

tänker vi på att skydda, kompensera samt förstärka sambanden för 

ekosystemtjänster.”. Kommunen ska säkra kvaliteten och tillgången till värdefulla 

naturområden genom såväl skydd, hållbart brukande och nyttjande. Grönstrukturen i 

kommunen ska erbjuda ett rikt vardags- och friluftsliv samt bidra till förbättrad 

folkhälsa genom trivsamma miljöer i såväl stad som på landsbygd. Tyréns har fått i 

uppdrag att genomföra en ekosystemtjänstanalys för planområdet i syfte att svara på 

följande frågor:  

 

• Vilken funktion har grönstrukturen i planområdet idag för ekosystemtjänsterna 

i området och närområdet?  

• Vilken effekt har den föreslagna exploateringen på grönstrukturens funktion?  

• Hur kan negativa effekter minimeras eller lindras?  

• Hur kan positiva effekter förstärkas?   

 

Ett resonemang om områdets betydelse för grön infrastruktur ska även föras.  

 

I rapporten presenteras först kända natur- och friluftsvärden i planområdet och dess 

närhet, sedan presenteras de ekosystemtjänster som är aktuella och slutligen 

redovisas resultatet av analysen.   

1.2 DEFINITION AV EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Ekosystemtjänster är ett begrepp för de nyttor som människan får från naturen. Man 

kan också säga att ekosystemtjänsterna är ett resultat av de förhållanden och 

processer genom vilka naturliga ekosystem, och de arter som utgör dem, upprätthåller 

och förbättrar människors liv och hälsa. Begreppet utgör en grund för att integrera 

landskapets materiella och immateriella värden i landskapsplanering och 

beslutsfattande. Ekosystemtjänster klassas ofta som direkta eller indirekta. Till 

exempel räknas produktion av mat, syre och rent vatten som direkta ekosystemtjänster 

medan exempelvis pollinering och rening av vatten är ekosystemtjänster som mer 

indirekt bidrar till människans välbefinnande. 

1.3 PLANOMRÅDET 

Planområdet utgörs av fastigheten Vrå 1:4 som består av två lotter på vardera sidan av 

Brunnbyvägen i Alsike tätort samt även del av Vrå 1:137 och del av Vrå 1:654 se Figur 

1 och Figur 2.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Uppdrag: 301273, Ekosystemtjänstanalys i Knivsta kommun 2020-02-12 

Beställare: TB-Gruppen Bostad AB Slutrapport 

 

O:\STH\301273\Utleverans\Ekosystemtjänstanalys DP Lilla Brännkärrsskogen-slutrapport.docx 

6(26) 

 

 

Figur 1. Översiktskarta med inringat aktuellt område. Källa Lantmäteriet. 

 

 

Figur 2. Detaljkarta över planområdet. Källa Lantmäteriet. 
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Totalt är planområdets area ca 61 760 kvadratmeter. I planförslaget är området 

uppdelat i tre bebyggelseytor där den huvudsakliga användningen är bostäder 

samtidigt som stora delar av skogsmarken planläggs som natur, se Figur 3.  

 

 

Figur 3. Planförslagets huvuddrag såsom det redovisas i kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Källa 

Tyréns. 

2 METODIK 

Analysen följer till stor del den metodik som beskrivs i rapporten Ekosystemtjänster i 

stadsplanering – en vägledning (c/o city, 2014). Där föreslås ett arbetssätt uppdelat i 

tre steg: identifiering, bedömning och verkställande, vilka beskrivs nedan. 

 

Resultatet av utredningen har sammanställts i tabeller med identifierade 

ekosystemtjänster i området, bedömning samt förslag på möjliga åtgärder som kan 

vidtas för att skydda och stärka ekosystemtjänster och för att skapa nya. Som underlag 

för tabellerna har förutom vägledningen från c/o city också Knivsta kommuns 

Grönstrukturplan och Ekosystemtjänst(EST)-mall använts. Tabellerna redovisas i bilaga 

1. 

2.1 IDENTIFIERING 

Inledningsvis identifieras förekomst av befintliga ekosystemtjänster, men också 

framtida potential och utveckling. Man tittar på vilka ekosystemtjänster som är viktiga 

för området och för dem som nyttjar det, nu och i framtiden. Befintligt underlag i form 

av landskapsanalyser, nationellt och regionalt GIS-data, kartmaterial m.m. används. 

Områdets potential för biologisk mångfald och som habitat har tidigare bedömts i en 

naturvärdesinventering (NVI). 

2.2 BEDÖMNING 

I detta steg görs en jämförelse utifrån befintliga ekosystemtjänster kontra den 

planerade utvecklingen av området. Här tittar man på vilka ekosystemtjänster som ska 

skyddas, vilka som är viktiga att stärka och om det går att nyskapa ekosystemtjänster. 

I bedömningsprocessen talar man om ”fyra S” – skydda, stärka, skippa och skapa.  
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2.3 VERKSTÄLLANDE 

Identifiering och bedömning av ekosystemtjänsterna i området ska mynna ut i 

konkreta förslag på åtgärder för att skydda, stärka och skapa ekosystemtjänster. 

Eventuellt ges förslag på kompensationsåtgärder. Kompensation kan med fördel ske 

genom skapande av en annan ekosystemtjänst som har identifierats som en brist inom 

detaljplaneområdet. Om studieområdet är litet är det dock inte säkert att 

kompensation är möjlig. 

3 KÄNDA NATUR-OCH FRILUFTSVÄRDEN 

3.1 NATURVÄRDEN 

Hösten 2018 utfördes en naturvärdesinventering i området av Linnea – Natur och 

ekologi. Här följer en sammanfattning över vad som framkom i inventeringen.  

 

Området består idag av kuperad talldominerad skogsmark som gallrats och avverkats 

på senare år. Utredningen visar att det inventerade området överlag har genomsnittliga 

naturvärden och den avverkning och gallring som nyligen genomförts kan ha förändrat 

förutsättningarna negativt för många skogslevande arter. Fyra delområden med 

naturvärden har identifierats där två områden har påtagligt respektive högt naturvärde, 

se Figur 4 och Figur 5.  

 

 

 

Figur 4. Översikt över de fyra delområdena som inventerades under hösten 2018. Källa 
Naturvärdesinventering, Linnea, 2018. 

 



 

 

 

Uppdrag: 301273, Ekosystemtjänstanalys i Knivsta kommun 2020-02-12 

Beställare: TB-Gruppen Bostad AB Slutrapport 

 

O:\STH\301273\Utleverans\Ekosystemtjänstanalys DP Lilla Brännkärrsskogen-slutrapport.docx 

9(26) 

 

 

Figur 5. Karta över områden med naturvärden där 1a har påtagligt naturvärde samt delområde 3a med 

högt naturvärde. Källa Naturvärdesinventering, Linnea, 2018. 

 

Delområde 1. Naturvärdesklass 3-påtagligt naturvärde i en del, i övrigt 

naturvärdesklass 4- visst naturvärde. 

Området består av en talldominerad, olikåldrig skog med träd som är upp till 150 år 

gamla. Skogen dimensionshuggen, men inte slutavverkad. Här finns stigar och 

områden som förskolan pekat ut som viktiga rum för utomhuspedagogik.  

 

Delområde 2. Naturvärdesklass 4- visst naturvärde. 

Området domineras av en genomgallrad, talldominerad skog med glest 

vegtationstäcke. Kärrartad vegetation finns längs Brunnbyvägen i söder-i 

dagvattendiket.  

 

Delområde 3. Naturvärdesklass 2- högt naturvärde i en del, naturvärdesklass 4 i 

övrigt.  

Här finns en hotspot för kalkgynnade svampar som är beroende av 

granskogskontinuitet.  

 

Delområde 4. Naturvärdesklass 5 – lågt naturvärde. 

Området är en grusplanomgiven av skog. Vegetationen har ingen kontinuitet utan 

består av arter som i sen tid ockuperat marken, arter som är vanliga på så kallade 

ruderatmarker – urbana skräpmiljöer. Bland funna arter kan nämnas vit sötväppling, en 

i nutiden starkt expanderande art, höstgullris, rödvide, bitterfibbla, småborre och 

lundstarr. 

 

Efter inventeringen 2018 så har skogsmarken ytterligare glesats ur då stormen Alfrida 

orsakade att flertalet träd fälldes.  

3.2 FRILUFTSVÄRDEN 

Inventeringen från 2018 visar att skogen även har rekreativa värden. Mellan 

Brännkärrsskolan och Morängatan finns ett nät av stigar, som dels utnyttjas av de 

boende i närområdet dels utgör genomgångar från skolan till bostäderna i väster, se 

Figur 6. Stigarna används också för hundpromenader och liknande. Detta område 

ansluter till ett äldre skogsparti upp mot en grön korridor mellan Alsike och Knivsta. 

Detta grönstråk är mycket viktigt för friluftslivet och som korridor för spridning av 

arter. Det är väsentligt att skogen norr om skolan sparas så att de boende längs 
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Morängatan kan ta sig ut till detta gröna stråk. Strax utanför planområdet uppe på 

höjden finns talrika spår av lek och annat friluftsliv, här finns också ett kraftigt slitage.  

 

  

Figur 6. Karta över stignätet i skogsområdet mellan Brännkärrsskolan och Morängatan. Källa 
Naturvärdesinventering, Linnea, 2018. 

 

2016 kartlade kommunen barns närnatur i Knivsta och Alsike i rapporten ”Vad händer 

när kottarna tar slut?”, sammanställd av Ekologigruppen. I rapporten framhålls att 

fastigheten Vrå 1:64 tillsammans med grannfastigheterna nyttjas av fem förskolor 

(södra skogsområdet) respektive två (nordöstra skogsområdet). Det södra 

skogsområdet lyfts även fram som ett av de mest besöka skogsområde av barn och 

unga med upp till 26 000 barn besök per år. Rapporten belyser att närnaturen nyttjas i 

hög grad och är en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Det råder ett högt tryck 

på närnaturen och det krävs större ytor för att minska belastningen och slitaget på 

den.  

Brännkärrsskolan 
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3.3 GRÖN INFRASTRUKTUR 

I kommunens översiktsplan har viktiga grönområden pekats ut, se Figur 7. Vidare 

anges att i samband med planerad utveckling av kommunen och förtätning i tätorterna 

behövs sammanhållen grönstruktur av mindre grönytor och parkområden inom 

tätorterna.  

 

 

Figur 7. Markanvändningskarta i Knivsta kommuns översiktsplan 2017 med bland annat viktiga tätortsnära 
grönområden utpekade. Aktuellt område är inringat och ligger inom prioriterat utvecklingsområde för 
bebyggelse.  
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Idag utgör planområdet den ena av två befintliga gröna kilar som sträcker sig genom 

Alsike, se Figur 8. Brunnbyvägen skär igenom de båda kilarna.  

 

Figur 8. Översiktskarta över två befintliga gröna kilar som går igenom Alsike bostadsområde. Det aktuella 

planområdet ligger i den norra kilen. Källa Knivsta kommun. 

 

Centralt för den gröna strukturen i Alsike är att bevara de gröna stråken mellan 

skogsområdena på respektive sida av Brunnbyvägen och dess bebyggelse. Detta för att 

skapa tillgång till närrekreation och för spridningsmöjligheter för djur och växter. 

 

I Knivsta kommuns Grönstrukturplan är aktuellt området utpekat i klassningskartan att 

ha ett påtagligt skyddsvärde. I planen framhålls det att skogen på fastigheten Vrå 1:64 

är en del av en spridningskorridor för barrskog. Detta framkom i en 

konnektivitetsanalys som utfördes i kommunen, se Figur 9. Tofsmes valdes som 

profilart för att analysera över vilka områden i kommunen som arten kunde röra sig. 

Tofsmesen behöver äldre barrskogsområden som är minst 3 hektar stora och ligger 

max 500 meter ifrån varandra för att de ska bosätta sig och kunna röra sig i 

landskapet. Planförslaget kommer dock inte ha någon påverkan på hur dessa 

barrskogsmesar förmår röra sig i landskapet. Däremot kan planförslaget påverka 

tillgången på livsmiljö i form av födosökområden och häckplatser när skogsmark 

omvandlas till bostadsområden. Detta kan ha en indirekt påverkan på 

förutsättningarna för dessa arters populationer och lokala förekomst.  
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Figur 9. Illustration från en konnektivitetsanalys som visar ett sammanhängande nätverk av barrskog över 
det aktuella planområdet. Källa Grönstrukturplan, Knivsta kommun, 2016. 

 

I konnektivitetsanalysen ingick inte hur eventuella barriärer i landskapet kan påverka 

marklevande arter, vilket betyder att Brunnbyvägens påverkan på den gröna 

infrastrukturen inte har analyserats. Här följer därför en översiktlig bedömning på 

Brunnbyvägen och den gröna kil som går genom planområdet:  

 

Vägen är relativt liten och borde inte vara något hinder för vanligt förekommande arter 

att passera då det endast handlar om ett 15–17 meter brett vägområde utan stängsel. 

För småvilt torde inte heller vägen utgöra sådan barriär som omöjliggör passage men 

möjligtvis att spindlar och insekter som framförallt kryper eller i övrigt har dålig 

flygförmåga kan ha svårigheter att passera vägen. Sammantaget bedöms vägen idag 

inte utgöra en sådan barriär att den kapar sambandet mellan skogsområdena på 

respektive sida av vägen. Det är oklart hur storvilt nyttjar området men vägen utgör 

sannolikt inte heller någon barriär för dessa arter.  

 

Utifrån det underlag som finns så är det sannolikt inte en grön kil som är betydelsefull 

ur ett regionalt perspektiv men möjligtvis lokalt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

när mindre grönområden eller små spridningskorridorer försvinner så får de 

kvarvarande områdena större betydelse som tillgänglig närnatur för de boende och 

spridningsstråk för arter. Den planerade bebyggelsen i området kommer sannolikt leda 

till att antalet spridningsrörelser genom detta stråk minskar, och istället ökar på andra 

närliggande platser. I det enskilda fallet har detta låg betydelse för biologisk mångfald, 

men konsekvenser av detta går inte att bedöma korrekt utan titta på hur samtliga små 

ingrepp i grönstrukturen påverkar konnektiviteten i ett landskapsperspektiv. 

Principiellt bör inte antalet strukturella förbindelsen i grönstrukturer minska. 
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4 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 

välbefinnande. Det handlar bland annat om rening av luft och vatten, produktion av 

livsmedel och energi och om naturupplevelser som kan påverkan vår hälsa positivt. I 

planeringen blir det därför viktigt att ta hänsyn till vilka ekosystemtjänster som finns 

på platsen idag, vilka som kan tänkas vara viktiga i framtiden och därefter se över hur 

dessa ekosystemtjänster och dess ekosystem kan och bör hanteras i den fortsatta 

planeringen. I Knivsta kommuns Grönstrukturplan anges de ekosystemtjänster som är 

prioriterade i kommunen, se Figur 10. Målsättningen med att arbeta med 

ekosystemtjänster som verktyg är att nå ett robustare och mer hållbart samhälle och 

samhällsbyggande, en ökad socioekologisk resiliens.  

 

Figur 10. Knivsta kommuns prioriterade ekosystemtjänster. 

4.1 STÖDJANDE  

De stödjande ekosystemtjänsterna utgör grunden för att ekosystemtjänster i de övriga 

tre grupperna ska fungera. De stödjande tjänsterna möjliggör på så sätt såväl 

ekosystemens som samhällets funktion. Utan dem kan många av de växt- och djurarter 

som levererar reglerande eller kulturella tjänster inte överleva. 

4.2 REGLERANDE  

De reglerande ekosystemtjänsterna visar på ekosystemens förmåga att trygga och 

förbättra vår livsmiljö genom att reglera och mildra oönskade företeelser. Det kan röra 

sig om rening av luft och vatten, bullerreglering, skydd mot översvämningar och 

värmeböljor samt reglering av temperatur. Till de reglerande tjänsterna räknas även 

pollinering. Det har visat sig att naturliga strukturer och processer kan vara nog så 

effektiva och lönsamma som motsvarande tekniska lösningar. De naturliga lösningarna 

ger dessutom ofta ett flertal extratjänster, vilket sällan är fallet med tekniska 

lösningar. 



 

 

 

Uppdrag: 301273, Ekosystemtjänstanalys i Knivsta kommun 2020-02-12 

Beställare: TB-Gruppen Bostad AB Slutrapport 

 

O:\STH\301273\Utleverans\Ekosystemtjänstanalys DP Lilla Brännkärrsskogen-slutrapport.docx 

15(26) 

4.3 KULTURELLA  

De kulturella ekosystemtjänsterna ger oss människor hälsa och välbefinnande. Naturen 

har en stor förmåga att få oss att må bättre, stressa av och tillfriskna fortare, såväl 

fysiskt som mentalt. Det finns ett stort antal studier som visar på även små 

grönområdens förmåga att minska stress och påskynda tillfrisknande. Att 

grönområden förbättrar hälsan medför förstås att de också har ett stort ekonomiskt 

värde i form av minskade sjukvårdskostnader. Exempel på kulturella ekosystemtjänster 

är friluftsliv, sinnlig upplevelse och naturpedagogik. 

4.4 PRODUCERANDE  

De producerande ekosystemtjänsterna är de materiella nyttor som ekosystemet 

levererar och som gör det möjligt för oss att leva på vår planet. Hit hör exempelvis 

matproduktion (framförallt odling), bildandet av dricksvatten och produktion av virke. 

Inom stadsplanering kan matproduktion vara både småskalig urban odling i lokal skala 

eller mer strukturell markplanering på översiktsplanenivå. 

5 EKOSYSTEMTJÄNSTER I PLANOMRÅDET 

Utredningen har sammanställts översiktligt i tabellform (se bilaga 1). Tabellen utgör en 

lista över identifierade ekosystemtjänster i området. Bedömning görs huruvida det är 

troligt att de kommer påverkas av projektet och huruvida de bör skyddas och/eller 

stärkas, samt om någon ny ekosystemtjänst kan skapas i området. Förslag ges också 

på möjliga åtgärder för att skydda, stärka och skapa ekosystemtjänster. Här ges en 

kort sammanfattning av resultatet i text samt rekommendationer på åtgärder.  

5.1 IDENTIFIERADE EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH BEDÖMNING 

Stödjande  

Biokemiska kretslopp (ingen åtgärd) 

Biologisk mångfald (skapa, stärka, skydda) 

Livsmiljöer (skapa, stärka, skydda) 

 

Reglerande 

Klimatreglering (skydda) 

Vattenflödesreglering och översvämningsskydd (skapa) 

Vattenrening (skapa) 

Upprätthållande av livsmiljöer (skapa, skydda) 

Pollinering (skapa) 

 

Kulturella 

Rekreation och friluftsliv (skydda, skapa) 

Lärande (skydda) 

Sociala relationer (skydda, skapa) 

”Sense och place” (skydda, skapa) 

 

Producerande  

Mat (skippa) 

Dricksvatten (skippa) 

Material och energi (skippa) 
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5.2 REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER 

Skydda 

• Skydda befintlig biologisk mångfald genom att framför allt säkra 

skogsområden med höga naturvärden. I naturvärdesinventeringen anges att det 

blir en negativ påverkan på område 1a om hela eller stora delar av skogen 

avverkas. Vidare ges rekommendationen att det runt område 3a bör lämnas en 

skyddszon om ca 30 meter runt det värdefulla området med sällsynta svampar. 

Skogen bör inte heller glesas ut.   

• Skydda grova gamla tallar i så stor utsträckning som möjligt. Finns främst i 

delområde 1a.  

• Enligt naturvärdesinventeringen är det brist på död ved i området varför fallna 

träd bör tillåtas att ligga kvar om de inte utgör fara för allmänheten. På så vis 

kan de utvecklas till död ved vilket gynnar biologisk mångfald.  

• Säkerställ att tillkommande bebyggelse inte upplevs som en barriär för rörelser 

enligt befintliga stråk och stigsystem, till exempel genom att tydligt skylta 

stigar som leder genom området. Gränsen mellan vad som är privat 

kvartersmark och allmän platsmark bör vara tydlig, så att allmänheten känner 

sig välkommen.  

 

Stärka 

• Stärk biologisk mångfald genom att grövre träd som avverkas på grund av 

bebyggelsen läggs ut som död ved i solbelyst läge i närområdet. Detta ökar 

variationen av livsmiljöer i planområdet, Förslagsvis i område 1 och 3. Såga inte 

upp stockarna även om det förenklar hanteringen, lägg dem så intakta som 

möjligt för såväl estetiska som ekologiska värden.  

• Anpassa dagvattenåtgärder så att de även stärker biologisk mångfald.  

• Stärk rekreationsmöjligheter genom entréer och stråk till och inom den 

närliggande naturen med skyltning och stigar. I området norr om Brunnbyvägen 

är marken känslig för slitage varför det är viktigt att bevara och stärka de stigar 

som finns så att känsliga områden skyddas. För de rödlistade svamparna söder 

om vägen är det positivt med måttligt slitage.   

 

Skapa 

• Området är idag barrdominerat varför det finns möjligheter att öka löv- och 

örtinslaget. Exempelvis inom bostadsgårdar och i växtbäddar. De träd som syns 

längs vägar i illustrationsskissen (se Figur 3) skulle med fördel kunna vara 

lövträd.  Viktigt att det lämnas tillräckligt med utrymme längs med vägar för att 

tillåta trädplanteringar samt att planteringarna är i solbelysta lägen.  

Vegetationen ska vara inhemsk för att det ska ge effekt, se bilaga 2 för förslag 

på sådan vegetation.  

• Skapa förbättrade förutsättningar för pollinatörer genom att plantera 

blommande örter där det är möjligt. Att plantera sälg är ett bra sätt att snabbt 

och kostnadseffektivt gynna pollinatörer och andra nyttoinsekter, se bilaga 2 

för fler växter. I övrigt är det viktigt att välja växter så att det blommar hela 

säsongen, att olika arter blommar samtidigt och att det finns en variation i färg 

och form för att attrahera en blandning av pollinatörer.   

• Fjärilar och andra insekter behöver mer än bara blommor på grund av olika 

behov i olika livsstadier. Att inte bara ha ”städat” i gårdsmiljöerna utan ytor där 

det får vara stökigt och där det kan växa nässlor skapar livsmiljöer för 

fjärilarnas larvstadium. Nässlan är värdväxt för 50 olika fjärilsarter. 

• Skapa variationsrika brynmiljöer mellan skog och bebyggd miljö i syd- 

sydvästlägen. Brynmiljöerna bör vara flerskiktade och bestå av blommande och 

bärande träd och buskar.  
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• Anlägg gröna tak där det är möjligt, exempelvis på komplementbyggnader 

såsom förråd, cykelrum, soprum eller liknande. Utformade med ängsvegetation 

kan de gynna både biologisk mångfald och pollinering. 

• Skapa nya gröna lösningar för lokalt omhändertagande av dagvattenhantering 

såsom svackdiken, regnbäddar, trädplanteringar, permeabel markbeläggning. 

• Sätt upp olika typer av fågel- och insektsholkar för att främja biologisk 

mångfald, sinnliga upplevelser och naturpedagogik. 

• Skapa öppna bostadsgårdar som tillåter sociala möten med gemensamma 

uteplatser (lek, grill, sittmöjligheter, med mera). 

• Skapa ett släpp i det mittersta bebyggelseytan som fungerar som siktlinje och 

socialt stråk mellan områdena på varsin sida om Brunnbyvägen.  

 

Här följer även en översiktlig prioritering av enskilda åtgärder som föreslås vid 

bebyggelse av området. Se även illustration i bilaga 3. Åtgärdernas genomförbarhet 

och placering behöver utredas i senare skede.  
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5.3 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Generellt kan sägas att när oexploaterad naturmark tas i anspråk för bebyggelse så 

kommer viktiga naturvärden och ekosystemtjänster gå förlorade. I aktuellt fall är det 

barrdominerad skogsmark som kan komma att försvinna i och med bebyggelse, enligt 

det aktuella planförslaget. Det bedöms inte vara möjligt eller skäligt att kompensera 

för de naturvärden som försvinner i och med planförslaget men det går att skydda och 

genomföra åtgärder som kan mildra de negativa effekterna. Med kompensera menas i 

detta fall att motsvarande områden skyddas mot negativ påverkan. Exempelvis om den 

gamla tallskogen i område 1a skulle avverkas i och med bebyggelse så kan det bara 

kompenseras genom att ett motsvarande område skyddas mot avverkning med något 

typ av områdesskydd.  

 

I det aktuella planförslaget har hänsyn tagits till skogen och stora delar av 

skogsmarken kommer sparas som natur vilket betyder att den via regleringar i 

kommande detaljplan kommer ha ett starkare skydd än i dagsläget. Där ingår de 

områden som bedömts ha högst naturvärden, område 1a och 3a, samt det norra 

skogsområdet där det finns en mängd stigar och har betydelse för friluftslivet och 

barns lek. Det innebär att flertalet av ekosystemtjänsterna i området fortsatt kan 

fungera. Inom de områden som avses bebyggas finns det möjligheter att genomföra 

åtgärder för att stärka och skapa ekosystemtjänster.  

 

Det är dock även viktigt att belysa att det finns en potentiell konflikt mellan rekreation 

och livsmiljöer för arter i tätortsnära natur. Störningskänsliga arter kan försvinna från 

tätortsnära grönområden, även om habitatkvalitéerna är höga, på grund av ett ökat 

flöde av människor, buller, införande av katter, etc.  
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BILAGA 1 

 

Sammanställning av identifierade ekosystemtjänster med bedömning 

(skydda/stärka/skippa/skapa), prioritering samt förslag på möjliga åtgärder som kan 

vidtas. För specificering av respektive ekosystemtjänst se Ekosystemtjänster i 

stadsplanering – en vägledning (c/o city, 2014). 

 

Hög prioritet 

De ekosystemtjänster som bedöms ha hög prioritet baseras på att dessa 

ekosystemtjänster både omfattas av ett lokalt behov nu och i framtiden, att området 

har ett strategiskt läge för respektive ekosystemtjänst ur ett regionalt perspektiv samt 

att ekosystemtjänsten bedöms som realistisk att tillskapa eller bevara i området. 

 

Medel prioritet 

De ekosystemtjänster som bedöms ha medelprioritet baseras på att den lokala 

produktionen av respektive ekosystemtjänst inte bedöms som strategisk eller viktig ur 

ett regionalt perspektiv. 

 

Låg prioritet 

De ekosystemtjänster som bedöms ha låg prioritet baseras på att tjänsten inte har ett 

strategiskt läge för produktionen av ekosystemtjänsten på nationell, regional eller 

lokal skala. 
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STÖDJANDE 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

FINNS I 

OMRÅDET? 

(Ja/Nej) 

PÅVERKAS AV 

PROJEKTET? 

(Ja/Nej) 

BEDÖMNING 

 

(Markeras med X) 

ÅTGÄRDER PRIO 

BIOKEMISKA KRETSLOPP JA NEJ SKYDDA 

 

STÄRKA SKIPPA 

X 

SKAPA 

 

Ej aktuell.  Låg 

BIOLOGISK MÅNGFALD JA JA. Området består 

idag av skogsmark där 

delar har höga 

naturvärden. 

SKYDDA 

X 

 

STÄRKA 

X 

SKIPPA SKAPA 

X 

I första hand bör biologisk mångfald skyddas, genom att bevara så 

mycket som möjligt av den befintliga skogen och särskilt gamla 

tallar och platser med rödlistade arter. De områden med högst 

naturvärden, tallskogen i delområde 1a och bergsknallen med 

rödlistade svampar i 3a bör skyddas. Spara och skapa områden med 

död ved. Växtlighet som gynnar småfåglar och pollinatörer kan 

stärkas. Fågelholkar och så kallade insektshotell är åtgärder som 

kan gynna vissa arter.  

 

Hög 

LIVSMILJÖER JA JA. Området består 

idag av skogsmark där 

delar har höga 

naturvärden. 

SKYDDA 

X 

 

STÄRKA 

X 

SKIPPA SKAPA 

X 

 

Samma som ovan, bevara så mycket som möjligt av befintlig 

naturmark, speciellt områden med högre naturvärden. Faunadepåer 

av död ved bör lämnas kvar/skapas. Nya livsmiljöer kan skapas 

genom att öka lövinslaget i området. Förslagsvis brynmiljöer med 

blommande och bärande träd och buskar som fungerar som skydd 

åt småvilt och insekter, anläggande av nektarrik vegetation och 

gröna tak.   

Hög 
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Reglerande 

ekosystemtjänster 

 

FINNS I 

OMRÅDET? 

(Ja/Nej) 

PÅVERKAS AV 

PROJEKTET? 

(Ja/Nej) 

BEDÖMNING 

 

(Markeras med X) 

ÅTGÄRDER? PRIO 

KLIMATREGLERING JA JA. Området består idag 

av skogsmark som 

planeras bebyggas.  

SKYDDA 

X 

STÄRKA 

 

SKIPPA 

 

SKAPA 

 

 

Bevara större grönområden som svalkar. Enligt planförslaget sparas stora delar 

av befintlig skogsmark som natur.  

Medel 

VATTENFLÖDESREGLE

RING OCH 

ÖVERSVÄMNINGSSKYD

D 

JA JA. Delar av skogsmark 

planeras bebyggas och 

hårdgöras. 

SKYDDA 

 

 

STÄRKA 

 

SKIPPA SKAPA 

X 

En dagvattenutredning genomförs för projektet. Regnväxtbäddar, svackdiken 

och makadamdiken är förslag som kan skapas för hantering av dagvatten. 

Hög 

VATTENRENING JA JA. Delar av skogsmark 

planeras bebyggas och 

hårdgöras. 

SKYDDA 

 

 

STÄRKA 

 

SKIPPA 

 

SKAPA 

X 

 

Samma som ovan.  Hög 

UPPRÄTTHÅLLANDE 

AV LIVSMILJÖER 

JA JA. Området består idag 

av skogsmark som 

planeras bebyggas. 

Naturvärden finns i 

området.  

SKYDDA 

X 

 

STÄRKA 

 

SKIPPA 

 

SKAPA 

X 

 

Området utgörs av barrdominerad skogsmark som bedöms vara en lämplig miljö 

för tofsmes. Att skogsmark försvinner kan ha en indirekt påverkan på artens 

lokala förekomst (finns ev. behov av mer detaljerat underlag än befintlig 

spridningsanalys). Områdena med gammal tallskog och sällsynta svampar bör 

skyddas då de utgör livsmiljö för många arter. Nya livsmiljöer kan skapas genom 

att öka lövinslaget i området. Förslagsvis brynmiljöer med blommande buskar 

som fungerar som skydd åt småvilt och insekter, anläggande av nektarrik 

vegetation, lövträd längs gator och gröna tak. Se bilaga 2 för förslag på lämplig 

vegetation. 

Hög 

POLLINERING JA NEJ. Pollinering är inte 

en utmärkande 

ekosystemtjänst inom 

det berörda området. 

SKYDDA 

 

 

STÄRKA 

 

SKIPPA 

 

SKAPA 

X 

 

Floran i området betecknas som relativt normal varför pollinering inte bedöms 

påverkas påtagligt negativt av bebyggelse. Det finns dock möjligheter att skapa 

miljöer för pollinering. Buskar och träd kan planteras i nya bryn. I rabatter och 

regnväxtbäddar kan växter väljas som gynnar pollinatörer. Se bilaga 2 för 

förslag på lämplig vegetation. 

Hög 
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Kulturella 

ekosystemtjänster 

 

FINNS I 

OMRÅDET? 

(Ja/Nej) 

PÅVERKAS AV 

PROJEKTET? 

(Ja/Nej) 

BEDÖMNING 

 

(Markeras med X) 

ÅTGÄRDER? PRIO 

REKREATION OCH 

FRILUFTSLIV (NÄRNATUR) 

JA JA. Området består av 

skogsmark som nyttjas 

av närboende och har 

därför betydelse för 

barns lek och som 

strövområde. 

SKYDDA 

X 

 

STÄRKA 

 

SKIPPA 

 

SKAPA 

X 

 

Skydda i första hand sammanhängande områden som idag nyttjas för 

rekreation. Säkerställ att kommande bebyggelse inte försämrar 

rörligheten mellan det norra och södra skogsområdet. Viktigt att den 

norra delen fortsatt utgör en länk från bostadsområdena ut till den gröna 

korridor som sträcker sig mellan Alsike och Knivsta. Inom planområdet 

kan entréer, stigar och gång-och cykelvägar skapas som styr människor 

mot och inom närnaturen.    

Hög 

LÄRANDE JA 

 

JA. Området består av 

skogsmark och har 

betydelse för barns lek, 

speciellt norra området.  

SKYDDA 

X 

 

STÄRKA 

 

SKIPPA 

 

SKAPA 

 

 

Skydda i första hand det norra området mot bebyggelse.   Hög 

SOCIALA RELATIONER JA JA. Planområdet används 

för rekreation i 

närområdet och fungerar 

därigenom som 

mötesplats för de 

boende.  

SKYDDA 

X 

 

STÄRKA 

 

SKIPPA 

 

SKAPA 

X 

 

Skydda i första hand sammanhängande områden som idag nyttjas för 

rekreation och mötesplatser. Uppförande och anläggande av skyltar och 

stigar bjuder in och riktar människorna i naturområdena. Håll 

bostadsgårdarna öppna och skapa utblick och siktlinjer mot skogen och 

mellan skogsområdena norr och söder och Brunnbyvägen för att skapa 

sociala stråk.     

Hög 

SENSE OF PLACE 

(LANDSKAPSKARAKTÄR, 

NÄRA TILL NATUREN) 

JA Ja. Planområdet består 

idag av närnatur för 

boende i området.  

SKYDDA 

X 

STÄRKA 

 

SKIPPA 

 

SKAPA 

X 

 

Samma som ovan.    Hög 
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PRODUCERANDE 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

FINNS I 

OMRÅDET? 

(Ja/Nej) 

PÅVERKAS AV 

PROJEKTET? 

(Ja/Nej) 

BEDÖMNING 

 

(Markeras med X) 

ÅTGÄRDER PRIO 

MAT JA NEJ 
SKYDDA 

 

STÄRKA SKIPPA 

X 

SKAPA 

 

 

Inga åtgärder. Ekosystemtjänsten bedöms inte vara aktuell i 

området 

Låg 

DRICKSVATTEN JA NEJ 
SKYDDA 

 

 

STÄRKA SKIPPA 

X 

SKAPA 

 

Inga åtgärder. Ekosystemtjänsten bedöms inte vara aktuell i 

området 

Låg 

MATERIAL OCH ENERGI JA NEJ 
SKYDDA 

 

 

STÄRKA 

 

SKIPPA 

X 

SKAPA 

 

 

Inga åtgärder. Ekosystemtjänsten bedöms inte vara aktuell i 

området 

Låg 
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BILAGA 2 – FÖRSLAG PÅ TRÄD, BUSKAR OCH KÄRLVÄXTER 

Nedan följer ett par förslag på arter som gynnar pollinerande insekter och småfåglar, framförallt som 
födoresurser. 
 

Kärlväxter (torktåliga växter som även passar på gröna tak) 

Art Latinskt namn Kommentar 

Backtimjan Thymus serpyllum  

Vitklöver Trifolium repens  

Käringtand Lotus corniculatus  

Getväppling Anthyllis vulneraria  

Blåeld Echium vulgare  

Harklöver Trifolium arvense  

Skogsklöver Trifolium medium  

Sötväpplingar Melilotus spp.  

Brudborste Cirsium helenioides  

Blåsuga Ajuga pyramidalis  

Tjärblomster Lychnis viscaria Blommar tidigt 

Bergsyra Rumex acetosella  

Åkervädd Knautia arvensis  

Kungsmynta Origanum vulgare  

Kornvallmo Papaver rhoeas  

Gullris Solidago virgaurea  

Kärleksört Sedum telephium Höstblommande 

Ljung Calluna vulgaris  

Ramslök Allium ursinum Blommar tidigt 

 

Buskar 

Art Latin Kommentar 

Slån Prunus spinosa Blommar tidigt, torktålig 

Hagtornar Crataegus spp.  Torktålig 

Vildkaprifol Lonicera periclymenum  

Nyponros Rosa dumalis Andra liknande rosor kan 

användas (t.ex. stenros som 

även är torktålig), men inte 

förädlade sorter eller den 

invasiva arten vresros.  

Fläder Sambucus nigra Torktålig 

 

Träd 

Art Latin Kommentar 

Vildapel Malus sylvestris Föda småfåglar tidig höst 

Sälg Salix caprea  Blommar tidigt. (Andra 

viden kan också användas) 

Rönn Sorbus aucuparia Föda småfåglar sen höst, 

torktålig 

Oxel Sorbus intermedia Torktålig 

Sötkörsbär Prunus avium Föda småfåglar sommar 

Lönn Acer platanoides  

Hästkastanj Aesculus hippocastanum  

Lind Tilia cordata  
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BILAGA 3 – ILLUSTRATION MED FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER  


