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1
1.1

Inledning
Bakgrund och uppdrag

Botkyrka kommun arbetar med ett förslag till ny detaljplan för Borgskolan i Hallunda. Detaljplanen
syftar till att möjliggöra för en F-9 skola och idrottshall med kapacitet för cirka 1100 elever, vidare ska
planen möjliggöra för en funktionell och trygg skolmiljö. Inom ramen för detaljplanen kommer
parkmark att tas i anspråk för skolgård och grönytor ska utökas. I samband med detta har Sweco
sammanställt en ekosystemtjänstanalys av planområdet. I uppdraget ingår att ge en bild av vilka
ekosystemtjänster som finns i planområdet och hur dessa kan påverkas av planerade åtgärder.
Vidare ges förslag på vad som kan bevaras, utvecklas och tillskapas i området.

1.2

Områdesbeskrivning

Planområdet omfattar cirka 3 ha och befinner sig centralt i tätorten Hallunda-Norsborg, i nordligaste
delen av Botkyrka kommun i södra Stockholms län (fig. 1). Det avgränsas av Borgvägen i väster, en
GC-väg i söder och ett bostadsområde i öster. I norr ligger ett naturområde som sedermera övergår i
en större sammanhängande mellanbygd av skogs- och kulturlandskap kring Hallunda gård. Förutom
det större naturområdet Dalkarlsbacken i väster omges planområdet i övrigt av tätortsnära bostäder.

Figur 1. Utredningsområdet.
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Omkring planområdet finns relativt mycket grönstruktur med många ekosystemtjänster. Planområdet
omgärdas av tre parker av varierande storlek som utgör rester av kvarvarande skogsholmar från ett
tidigare åkerlandskap innan tätorten växte fram. Parkerna är av mer vildvuxen karaktär med naturligt
kuperad och något ”ostädad” natur, och hyser såväl fornlämningar som höga naturvärden i form av
gamla och grova träd samt död ved. Parkerna formar tillsammans med alléer och buskridåer utmed
områdets vägnät en viktig grön kil som sammanknyter centrala Hallundas grönområden med det
större naturområdet av skogs- och mellanbygd kring Hallunda gård och utmed Mälarstranden.
Planområdet ingår även i ett av Länsstyrelsen utpekat område som värdetrakt för ekmiljöer i
Stockholms län. Tätheten och förekomsten av värdefulla ekar med tillhörande hotade arter är större i
en värdetrakt än i omgivande landskap. Planområdet saknar stora sammanhängande ekmiljöer samt i
stort inslag av grova och gamla ekar, men tjänar ändå som viktig buffertzon till värdetrakten med
efterträdare till gamla och grova ekar. Ett annat stort inslag i områdets grönstruktur är de många
ädellövsalléer av främst lind och lönn som kantar bilvägar, gångvägar och åkerkanter i omgivningen.
Men även andra trädslag som oxel, fruktträd och hästkastanj förekommer. De äldre och biologiskt
mest värdefulla alléerna återfinns främst kring Hallunda gårds herrgårdsmiljöer strax utanför tätorten,
medan de tätortsnära alléerna närmare planområdet i många fall är likåldriga med de
bostadsområden som byggdes på 1970-talet.
Planområdet som sådant hyser emellertid mer begränsat med grönytor. En mindre parkmark med
grövre lärkar, björkar och fågelbär samt högvuxen vegetation och vildvuxen flora i östra delen står
tillsammans med kortklippta gräsytor längs ömse sidor för det enda större grönområdet. Utmed
östsidan av Borgskolan finns ytterligare en mindre kvarterspark med oxlar, lönnar och fågelbär.
Vidare pryder en dubbelradig lönnallé på kortklippta gräsmattor gång- och cykelvägen mellan
skolorna medan en enkelradig lönnallé står i ett svackdike utmed Borgvägen som delvis växt igen
med sly och buskar. Naturvärdena på området utgörs i övrigt endast av små grönytor med
träddungar, enstaka grova träd, buskrader och kortklippta gräsytor utmed vägar och husfasader samt
utplacerade odlingslådor, stubbar, stockar och stenar spritt i området.
Själva kärnan i planområdet utgörs av de skolgårdar som bildas av förskolan Prästkragen samt lågoch mellanstadieskolan Borgskolan. Skolbyggnader, parkeringar och en större grusad idrottsplan i
sydöst täcker den största arealen av skolgårdsområdet. Resterande delar av rastgårdar, lekplatser,
bollplaner och övriga uteställen består mestadels av hårdgjorda ytor med asfalt, grus och sand. Ett
relativt stort nätverk av vältrafikerade asfalterade gång- och cykelvägar nästlar sig runt planområdet
och ger goda kopplingar till omgivningens alla riktningar. Borgvägen utgör en relativt vältrafikerad
matarled som genom dess raka spår och goda sikt utan farthinder bjuder in till högre hastigheter.
Vägen skapar ett visst buller till ett i övrigt rätt så fridfullt, tyst och lugnt område.

1.3

Planförslaget

I planförslaget kommer Nya Hallunda skola att ersätta nuvarande Borgskolan (fig. 2). Huvudkonceptet
är att skapa en maximerad trygg och tyst skolgårdsyta centralt, genom att via skolbyggnaderna skapa
en bullerbarriär mot Borgvägen samt via entréplan med goda siktlinjer. Vidare finns en inbyggd
landskapspedagogik som förstärks genom markanvändningen och som demonstrerar platsens
typiska landformer och historia. Ett tema av hårda miljöer med berg, stenblock och grus sträcker sig
som ett bälte centralt över planområdet. I norr och söder har man istället utnyttjat lerjordarnas
förutsättningar för att skapa ett tema av mjuka miljöer med öppna gräsytor, äng och odling.
Parkmarken i östra delen av planområdet bevaras nästintill orörd som en mångsidig och lite mer vild
plats. Kopplingarna mellan parkmarken och skolgården förstärks. De öppna gräsytorna norr och
söder om parkmarken förses med gräskullar och ängsblommor för att skapa mer karaktär av äng och
hagmark. Hjärtat av skolgårdsområdet omvandlas till en stor överblickbar och flexibel rastgård med
asfaltslingor, stenmjölskullar med vegetationsdungar samt sittutrustning av trä. Strax intill skapas ett
mindre stentorg med naturstensblock samt två separata aktivitetsytor för yngre och äldre barn.
Skolbyggnadernas lägre taknivå förses med sedumtak.
I norr skapas det gröna rummet som är en mångfunktionell plats för odling, förvaring och socialt
umgänge. Här ligger fokus på sinnliga upplevelser, vila och kontemplation. Intill denna skapas även
en fruktträdgård av diverse fruktträd och bärbuskar. I söder kommer den nuvarande idrottsplanen att
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kläds i traditionell konstgräsplan medan en gradäng som tjänar som samlingsplats, läktare och scen
omger densamma. Dagens parkeringsytor utmed Borgvägen effektiviseras med skilda ytor för bil och
kollektivtrafik samt genom att all parkering sker på en mindre, begränsad och koncentrerad yta.

Figur 2. Situationsplan gestalningsprogram nya hallunda skola. © Botkyrka kommun.

1.4

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett begrepp för alla de produkter och tjänster som ekosystemen tillhandahåller
åt oss människor och som bidrar till vår livskvalitet och välfärd. Det handlar om alltifrån växter som
renar luft och vatten, till bin som pollinerar grödor, till parker som ger oss möjlighet till friluftsliv och
rekreation vidare till skogar som ger oss svampar och bär. Begreppet används ofta för att sätta
människan i sampel med naturen och för att visa och synliggöra hur vi människor är beroende av att
ekosystemen är intakta och fungerar. Ekosystemtjänsterna delas normalt in i fyra olika kategorier
efter funktion (Naturvårdsverket, 2017).
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Ekosystemtjänsters fyra olika kategorier (tab. 1):
Reglerande = tjänster som förbättrar livsmiljön. T.ex. luftrening, bullerdämpning och pollinering.
Kulturella = tjänster som får oss att må bra. T.ex. skogspromenader, fågelsång och vackra växter.
Stödjande = tjänster som skapar förutsättningar för liv. T.ex. naturliga kretslopp, livsmiljöer,
artmångfald.
Försörjande = tjänster som ger oss mat och råvaror. T.ex. frukt, bär och svampar.

Tabell 1. Fyra kategorier av ekosystemtjänster med exempel på tjänster.

Försörjande tjänster

Reglerande tjänster

Kulturella tjänster

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Matproduktion
Färskvatten
Material
Energi

Luftrening
Vattenreglering
Bullerreglering
Sjukdomsreglering
Skadedjursreglering
Erosionskontroll
Pollinering

Hälsa
Sociala interaktioner
Kunskap
Kulturarv
Estetik
Symbolik

Stödjande tjänster
•
•
•
•

Jordmånsbildning
Näringsvävarnas dynamik
Biologisk mångfald
Livsmiljöer

Genom att bättre synliggöra och värdera ekosystemtjänster kan alla i samhället – myndigheter,
kommuner, företag, organisationer, politiker, privatpersoner – fatta mer medvetna och hållbara beslut
för framtiden. Ekosystemtjänstanalyser genomförs därför för att identifiera, kartlägga och värdera
ekosystemtjänster i syfte att skapa en mer effektiv och hållbar förvaltning av ekosystemen.
Analyserna som strävar efter att se helheten och som gifter samman många olika discipliner och
ämnesområden, kan därför fungera som ett bra verktyg i stadsplanering och övriga planfrågor för att
hantera målkonflikter och sätta upp tydliga prioriteringar. Analyserna tjänar även som ett bra
komplement till övriga utredningar och inventeringar genom att de dels fångar upp små- och
försumbara värden på mikronivå liksom svårmätbara värden såsom hälsa, estetik och sociala
interaktioner som lätt annars förbises i traditionella natur- och stadsplaneringsanalyser.

2

Metod

Ett platsbesök genomfördes 23/11 med ett kompletterande besök 25/11. Inför platsbesöken
framställdes en s.k. bruttolista över tänkbara och potentiella ekosystemtjänster inom planområdet,
som baserades på flygbildstolkningar, kartverktyg och myndighetsdokument. Bruttolistan följer i stort
den förteckning över ekosystemtjänster, skräddarsydd för svenska förhållanden, som
Naturvårdsverket låtit ta fram (Naturvårdsverket, 2017). Väl under platsbesöken genomgicks hela
planområdet i detalj för att försöka identifiera och kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns och
vilka som kan tänkas finnas i området, med kontinuerlig avcheckning gentemot bruttolistan. Därefter
renskrevs underlaget från platsbesöket samtidigt som nya ekosystemtjänster, ej identifierade i fält,
tillfogades listan, varpå de identifierade ekosystemtjänsterna markerades på karta över planområdet
med text och beskrivningar.
Den efterföljande analysen av materialet bygger i mångt och mycket på det tillvägagångssätt som
utvecklas i ”Guide för värdering av ekosystemtjänster” enligt nedan (Naturvårdsverket, 2015):
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1. Identifiering av befintliga ekosystemtjänster inom planområdet
2. Identifiering av ytor med likvärdiga och gemensamma ekosystemtjänster inom planområdet
3. Bedömning av ytor med gemensamma ekosystemtjänster enligt tregradig skala
+
Svag ekosystemtjänst på platsen
++ Måttlig ekosystemtjänst på platsen
+++ Stark ekosystemtjänst på platsen
4. Analys och bedömning av vilka ytor med befintliga ekosystemtjänster som kan skyddas,
utvecklas eller tas bort samt av vilka nya ekosystemtjänster som kan tillskapas.

3

Resultat

3.1

Ekosystemtjänster inom planområdet

Totalt identifierades förekomst av sammanlagt 18 olika ekosystemtjänster av större betydelse inom
planområdet (tab. 2). Av dessa utgjorde sju reglerande tjänster, sju kulturella tjänster, tre stödjande
tjänster samt en försörjande tjänst.

Tabell 2. Lista över identifierade ekosystemtjänster inom planområdet.

Reglerande

Kulturella

Stödjande

Försörjande

Luftrening

Hälsa

Jordmånsbildning

Livsmedel från vilda växter,
svampar, alger

Bullerdämpning

Sociala interaktioner

Livsmiljö

Visuell avskärmning

Naturinteraktioner

Biologisk mångfald

Naturlig vattenreglering

Kunskap/utbildning

Pollinering

Kulturarv/historiearv

Fröspridning

Estetik

Temperaturreglering

Rekreation

3.2

Ytor med gemensamma ekosystemtjänster inom planområdet

För att underlätta förståelsen och hanteringen har ytor med likvärdiga och gemensamma
ekosystemtjänster inom planområdet sammanslagits och delats in i olika kategorier. Totalt
identifierades sju kategorier av ytor med gemensamma ekosystemtjänster (tab. 3, fig. 3).

Tabell 3. Lista över ytor med gemensamma ekosystemtjänster inom planområdet.

Nr.

Kategori

Subkategori

1

Kortväxta gräsytor

-

2

Buskmarker

Högväxta gräsytor, buskage

3

Trädmiljöer

Solitärträd, träddungar, trädridåer, alléer, bärträd
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4

Parkmark Ö Borgskolan

Gräsytor, buskage, träddungar, trädridåer, bärträd, lekplatser

5

Mötesplatser

Lekplatser, sandlådor, idrottsplatser, sittplatser av stubbar/stockar,
sittplatser av stenar/stenblock

6

Odlingslådor

-

7

Fågelmatning

-

Figur 3. Karta över ytor med gemensamma ekosystemtjänster inom planområdet.
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3.2.1

Kortväxta gräsytor

Ingående ytor:

Kortväxta gräsytor

Areal/mängd:

9282 m2

Beskrivning:

Ekosystemtjänster:

3.2.2

Kortklippta gräsytor med ingen till ringa mängd högre gräs och blommande
växter. De två större öppna gräsytorna norr respektive söder om parkmarken i öster ingår i ytan. Vidare ingår svackdiket utmed Borgvägen
liksom det öppna gräsområdet nordost om Prästkragen i ytan. Övriga
gräsytor befinner sig utmed planområdets gång- och cykelvägar, i rabatter
intill skolbyggnader samt på inrutade gräsytor på skolgårdsområdet.
++

Naturlig vattenreglering

++

Hälsa

++

Sociala interaktioner

+

Estetik

++

Rekreation

Buskmarker

Ingående ytor:

Högväxta gräsytor
Buskage

Areal/mängd:
Beskrivning:

Ekosystemtjänster:

943 m2
Planterade buskhäckar och vildvuxna buskmarker med inslag av
vildblommor och lövsly. Växterna i form av spontant uppkomna växter och
ruderatväxter såsom fibblor, maskrosor, renfana, kråkvicker och
brännässla. Buskagen består av både planterade- och vilda arter såsom
nypon, snöbär, berberis och olika sorters spireor. Buskage förekommer på
området som häckar och rabatter invid Borgskolans skolbyggnader samt
som buskridåer eller spridda buskdungar utmed skolgårdarnas stängsel
och intill Borgvägens vägkanter. Biologiskt sett har buskagen främst värden
som spridningskorridor och i viss mån som födoresurs åt småfåglar och
pollinerande insekter. De vildvuxna buskmarkerna tillhör en av
stadslandskapets ovanligare naturtyper.
++

Bullerdämpning

++

Visuell avskärmning

++

Naturlig vattenreglering

+

Pollinering

+

Fröspridning

++

Kunskap/utbildning

+

Estetik

+

Livsmiljö (födosök, spridning)

+

Livsmedel från vilda växter, svampar, alger (nypon)
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3.2.3

Trädmiljöer

Ingående ytor:

Solitärträd

Alléer

Träddungar

Bärträd

Trädridåer
Areal/mängd:
Beskrivning:

Ekosystemtjänster:

4739 m2
Vilda och planterade träd inom området. Som så ofta i urbana miljöer hyser
planområdet en mix av såväl inhemska (skogsek, skogslönn, asp, ask,
gran, vårtbjörk, sälg, oxel, rönn, fågelbär) som främmande (lärk, tuja,
rysslönn, bollpil) trädslag. Merparten av träden tillkom samtidigt med
stadsdelen och har en ålder av 50–60 år, medan enstaka äldre och grövre
naturvärdesträd utgör rester från forna tiders jordbrukslandskap. En grov
tvåstammig ek (se framsida) intill Prästkragen och två grova aspar utanför
idrottsplanen sydöst om Borgskolan utgör kanske de bästa exemplen på
den sistnämnda kategorin. De innehar höga naturvärden för biologisk
mångfald som blivande jätteträd, liksom höga estetiska- och kulturella
värden som landmärken. Genom sin imponerande storlek, bidrar de också
med en känsla av historik och identitet. Områdets lönn- och oxelalléer
hyser också värden för biologisk mångfald som spridningskorridorer och på
sikt även som värdefulla habitat för epifyter (lavar, mossor), de bidrar
samtidigt till att återknyta till områdets tidigare odlingshistoria. Planområdet
har en relativt god förekomst av bärträd (körsbär, oxelbär, rönnbär) sett i
relation till den begränsade mängden träd. Parkmarken i öster bildar
tillsammans med lönn- och oxelalléerna en begränsad men sammanhängande trädmiljö, övriga planområdet har mestadels en fragmenterad
struktur av spridda solitärträd, träddungar och trädridåer.
++

Luftrening

++

Upplevd bullerdämpning

++

Visuell avskärmning

++

Naturlig vattenreglering

++

Pollinering

+

Fröspridning

++

Temperaturreglering

++

Hälsa

++

Sociala interaktioner

++

Naturinteraktioner

++

Kunskap/utbildning

+++

Kulturarv/historiearv

+++

Estetik

++

Rekreation

+

Jordmånsbildning

++

Livsmiljö (epifytsubstrat, bohål, föda, spridning)

++

Biologisk mångfald (grova ekar/aspar)

++

Livsmedel från växter, svampar, alger (rönnbär, oxelbär, körsbär)
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3.2.4

Parkmark Ö Borgskolan

Ingående ytor:

Areal/mängd:
Beskrivning:

Ekosystemtjänster:

Kortväxta gräsytor

Träddungar

Högväxta gräsytor

Trädridåer

Buskage

Bärträd

Lekplatser

3758 m2
Parkmarken är ömsom hävdad med röjning och kortklippta gräsmattor
samt ömsom vildvuxen med högt gräs, sly och högar med död ved. Detta
lämnar efter sig en känsla av restmark snarare än parkkänsla. Samtidigt
skvallrar ett spontanbyggt tält av grangrenar om att skolbarnen nyttjar
området. Intill GC-vägen finns också en sittbänk med en papperskorg.
Själva parkmarken domineras av ett par lärkar av grövre dimension, några
medelgrova granar samt ett större antal fågelbär av varierande grovlek.
Lönn, rönn och nypon tillhör ytterligare träd-/buskslag. Ett särskilt
skyddsvärt träd i form av ett fågelbär växer utmed kanten till GC-vägen
liksom en grov vårtbjörk. Mitt i parkmarken finns en mindre kulle klädd med
högt gräs av vanligt förekommande arter. Små värdeelement i form av död
ved och stenblock förekommer.
++

Luftrening

+

Upplevd bullerdämpning

++

Visuell avskärmning

+++

Naturlig vattenreglering

++

Pollinering

++

Fröspridning

++

Temperaturreglering

++

Hälsa

+

Sociala interaktioner

++

Naturinteraktioner

++

Kunskap/utbildning

+

Estetik

+++

Rekreation

++

Jordmånsbildning

++

Livsmiljö (bohål, födosök, spridning)

++

Biologisk mångfald (grovt hålträd, grova träd)

++

Livsmedel från växter, svampar, alger (körsbär, rönnbär, nypon)
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3.2.5

Mötesplatser

Ingående ytor:

Lekplatser

Sittplatser av stubbar/stockar

Sandlådor

Sittplatser av stenar/stenblock

Idrottsplatser
Areal/mängd:
Beskrivning:

Ekosystemtjänster:

3.2.6

3099 m2
Spritt över skolgårdarna har det för skolbarnens skull anordnats småytor
för lek, samlingspunkter och större ytor för idrottsutövande. På förskolan
Prästkragen i form av cirkelformade lägerplatser av stubbar, stockar och
stenar. På Borgskolan i form av lekplatser, sandlådor och bollplaner. Det
som är gemensamt för ytorna är att de i många fall har höga sociala värden
men generellt låga naturvärden så när som på enstaka träd, buskage och
kortväxta gräsytor.
+

Naturlig vattenreglering

++

Hälsa

+++

Sociala interaktioner

++

Naturinteraktioner

+

Kunskap/utbildning

+

Estetik

++

Rekreation

Odlingslådor

Ingående ytor:

Odlingslådor

Areal/mängd:

9 st

Beskrivning:

Ekosystemtjänster:

Totalt identifierades nio olika odlingslådor/pallkragar inne på
skolgårdsområdet. Fyra lådor i kvartersparken väster om förskolan, fyra
lådor på altanen utmed förskolans östra hörn samt en större låda invid
oxelallén utmed östra delen av Borgskolan. I vissa fall svårtolkat huruvida
lådorna var avsedda för odling eller snarare som estetiska inslag. Men
tolkningen är att åtminstone några lådor användes som odling för praktiskt
lärande.
+

Pollinering

+++

Sociala interaktioner

+++

Naturinteraktioner

+++

Kunskap/utbildning

++

Estetik

++

Rekreation

Sweco | PM – Ekosystemtjänster i detaljplan för Hallundaskolan
Uppdragsnummer: 30032781
Datum: 2021-12-08

Ver: 3

Dokumentreferens: c:\users\sepreo\desktop\uppdrag\trädinventering hallunda, botkyrka\rapport\ekosystemtjänster\pm
ekosystemtjänster (reviderad).docx

13/21

3.2.7

Fågelmatning

Ingående ytor:

Fågelmatning

Areal/mängd:

1 st

Beskrivning:

Ekosystemtjänster:

3.3

Intill parken norr om förskolan Prästkragen finns en uppsatt
fågelmatningsstation. Det största värdet med fågelmatning är det
naturpedagogiska då det skapar ett överbryggande forum mellan människa
och natur. Samt det estetiska i att beundra vackra fåglar.
++

Hälsa

+++

Sociala interaktioner

+++

Naturinteraktioner

+++

Kunskap/utbildning

++

Estetik

Analys av identifierade ekosystemtjänster

Planområdet innehåller ett ganska brett spektrum av ekosystemtjänster. Störst mängd
ekosystemtjänster identifierades inom den reglerande kategorin i form av luft-, vatten- och
temperaturreglering, avskärmning och bullerdämpning samt pollinering och fröspridning. Det är i
första hand områdets träd- och buskmiljöer som bidrar till de reglerande tjänsterna, men i andra hand
även områdets större ytor av öppna gräsmarker såsom de intill parkmarken i öster. Starkast
ekosystemtjänster återfanns emellertid istället inom den kulturella kategorin. En kombination av
skolgårdarnas många rekreationella ytor och naturpedagogiska inslag (odlingslådor, fågelmatningar,
lägereldsplatser) med stadsutrymmets gestaltning av tilltalat öppna landskap med korta gräsmattor,
spridda naturvärdesträd och prydliga alléer ligger främst bakom de höga kulturella poängen. Men
även områdets besparade naturvärdesträd av gamla- och grova träd liksom alléer bidrar med en
känsla av platsidentitet och ger kulturella kopplingar till planområdets tidigare historia som
odlingsbygd, vilket skapar ytterligare kulturella tjänster. Därutöver hyser planområdet även en mindre
mängd stödjande- och försörjande tjänster genom dess många bärträd som bistår med vilda bär från
naturen samt genom dess småparker, alléer, busk- och trädridåer som bildar sammanhängande
grönstråk och spridningskorridorer för främst fåglar och insekter som rör sig genom stadslandskapet.
Grova träd och de relativt många alléerna står för de högsta värdena på området och bidrar med en
lång rad ekosystemtjänster med värden för såväl biologisk mångfald som för regleringsprocesser och
estetik, kultur och historia. Parkmarken öster om Borgskolan bidrar också med en bred palett av
många olika ekosystemtjänster på koncentrerad yta. Parkmarken bildar tillsammans med alléerna och
de grova träden det enda sammanhängande grönstråket i planområdet, med vidare kopplingar mot
närliggande naturområden samt mot Hallunda gård och Mälarstranden. Summan av dessa ytor
skapar alltså ytterligare mervärden än ytorna betraktade var för sig. Planområdets buskmarker i form
av högt gräs, buskridåer och spridda buskdungar bidrar vidare med många ekosystemtjänster i termer
av både bullerdämpning och visuell avskärmning gentemot vägar och gångstråk, såväl som små
levnadsmiljöer, spridningskorridor och pollinering för biologisk mångfald. Även områdets odlingslådor
och fågelmatningar kan ses som små hotspots av ekosystemtjänster på liten koncentrerad yta.
Samtidigt finns relativt stora delar av planområdet med ytor som endast bidrar lite eller begränsat till
ekosystemtjänstkontot. Ett exempel är de sammantaget många och stora ytor av kortklippta
gräsmattor som ramar in skolgårdsområden samt bekläder vägar och stråk i området. De mindre
gräsytorna hyser vissa estetiska- och rekreationella värden medan de större gräsytorna dels bidrar till
effektiv klimatreglering och luftrening, dels används till rekreation som kräver stora ytor. Ett annat
exempel är skolgårdarnas många mötesplatser av rastgårdar, innegårdar och uteplatser som täcks av
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en stor mängd hårdgjorda ytor av asfalt och grus. I de flesta fall inbegriper dessa enstaka träd, buskar
och små gräsplättar som bidrar med ekosystemtjänster.

3.4

Planförslagets påverkan på ytor med ekosystemtjänster

Stora delar av planområdet kommer att förändras med en omdaning av skolbyggnader och
parkeringsytor, ny rastgård centralt, nytt rum för odling samt nya aktivitetsytor, fruktträdgård, stentorg,
bollplaner och stå-/bänkbord (tab. 4, fig. 4).

Figur 4. Schematisk karta av planförslagets påverkan på befintliga ytor med ekosystemtjänster.
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Tabell 4. Planförslagets påverkan på och förändring av befintliga ytor med ekosystemtjänster.

Nr.

Yta

Planförslagets påverkan

1

Kortväxta gräsytor

Ytan ökar med cirka 1/4. Nya gräsytor anläggs på rastgården
centralt, i fruktträdgården samt intill idrottsplanen. Även kvaliteten
på gräsytorna och antalet ekosystemtjänster som ytan förser ökar i
och med de gräskullar och gräsytor med ängsblommor som
planeras norr och söder om parkmarken i öster samt kring
idrottsplanen i sydöst. Förslaget medför även en bättre spridning
av gräsytor över planområdets centrala delar.

2

Buskmarker

Ytan minskar kraftigt. Merparten av dagens häckar och buskrader
utmed skolbyggnader liksom mer vildvuxna buskpartier i
skolgårdsområdets utkanter försvinner i och med planförslaget.

3

Trädmiljöer

Ytan ökar med cirka 1/5. Nya trädmiljöer anläggs på rastgården
centralt, i fruktträdgården, kring idrottsplanen samt på gräsytorna
norr och söder om parkmarken i öster. Samtidigt försvinner
enstaka träd inne på skolgårdsområdet, bl.a. en grov sälg intill
västra skolbyggnaden närmast Borgvägen. Förslaget medför även
en bättre spridning av trädmiljöer över planområdets centrala
delar.

4

Parkmark Ö Borgskolan

Ytan förblir i stort oförändrad, så när som på en viss utökning av
antalet träd och bättre kopplingar gentemot skolgården.

5

Mötesplatser

Ytan ökar med nästan det dubbla. Tidigare små och spridda
mötesplatser på skolgårdsområdet tas bort och ersätts till förmån
för både fler och större sammanhängande mötesplatser i form av
rastgård centralt, två programmerade ytor, ett stentorg, en
nedsänkt bandyplan samt ett handfull småytor av bänk- och
ståbord. De nya ytorna förväntas hysa låga naturvärden i form av
enstaka träd och buskar samt spontanväxande vildgräs.

6

Odlingslådor

Ytan för odling ökar avsevärt i och med det gröna rummet. En av
tre platser för odlingslådor tas bort och ersätts istället av ett större
sammanhängande odlingsrum.

7

Fågelmatning

Ytan förblir oförändrad.

3.5

Ekosystemtjänster före och efter exploatering

Tabell 5. Planområdets ekosystemtjänster före och efter exploatering enligt planförslaget.

Ekosystemtjänst

EST före exploatering

EST efter exploatering

Värdeförändring

Reglerande tjänster
Luftrening

Relativt god mängd grova- och
stora träd spritt över
planområdet. En park med
större antal träd i öster liksom
någon kvarterspark och ett
flertal alléer.
Nuvarande värde: måttlig

Något enstaka grovt träd
försvinner liksom enstaka
mindre träd i övrigt inne på
skolgårdsområdet. Men den
absoluta merparten av dagens
befintliga träd samt grova- och
stora träd med störst
reningsförmåga kvarstår.
Dessutom utökas antalet träd
som på längre sikt bidrar till att
förbättra luftreningen
ytterligare.
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Framtida värde: måttlig –
stark
Bullerdämpning

En relativt stor mängd gräsytor,
träd och buskar finns.
Skolbyggnaderna ger en viss
bullerdämpande effekt gentemot
Borgvägen.
Nuvarande värde: måttlig

Större delar av planområdets
buskmarker försvinner.
Andelen träd, gräsytor och
kullar (gräskullar, stenkullar)
kompenserar för förlusten av
buskar och ökar
bullerdämpningen totalt sett.
Likaså ger utformningen av de
nya skolbyggnaderna en något
ökad bullerdämpande effekt
gentemot Borgvägen. Sedum
på lågtak.
Framtida värde: måttlig-stark

Visuell avskärmning

Vattenreglering

Skolbyggnaderna ger
tillsammans med allér och
buskrader en god avskärmning
mot Borgvägen.

Utformningen av de nya
skolbyggnaderna ger en tätare
och mer sammanhållen
avskärmning mot Borgvägen.

Nuvarande värde: måttligstark

Framtida värde: stark

Svackdiken med träd, buskar
och gräsytor intill Borgvägen
leder befintlig avrinning av
dagvatten. Parkmarken i öster,
stora gräsytor och grova träd tar
upp stora vattenvolymer. Stor
mängd hårdgjorda ytor på
skolgårdsområdet som ökar
avrinningen.

Mer kvartersparker, träd,
gräsytor, gräsytor av större
variation samt sedumtak
minskar avrinningen av
dagvatten.
Framtida värde: måttlig-stark

Nuvarande värde: måttlig
Pollinering

Träd, buskar, vildvuxna
gräspartier och odlingslådor
bidrar till pollinering.
Nuvarande värde: svag

Buskar och vildvuxna
gräspartier försvinner, medan
fler träd och gräskullar med
ängsblommor tillkommer. Nya
odlingsplatser i det gröna
rummet förväntas också bidra
till pollinering, men hur mycket
beror på utformningen.
Framtida värde: svag-måttlig

Fröspridning

Fruktträd och bärbuskar bidrar
till fröspridning. Gynnar kanske
främst småfåglar.
Nuvarande värde: måttlig

Bärbuskar och sly till framtida
fruktträd förväntas försvinna
och minska fröspridningen.
Den nya fruktträdgården och
odlingsplatserna i gröna
rummet skulle kunna öka
fröspridningen bland småfåglar
och pollinatörer.
Framtida värde: måttlig

Temperaturreglering

En god mängd träd, och i viss
mån även buskar, påverkar
områdets lufttemperatur,

Mindre mängd buskar minskar
temperaturregleringen en
aning. Nyplanteringen av träd
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luftfuktighet, vattenbalans,
solljus och vindförhållanden. De
bidrar med t.ex.
evapotranspiration, beskuggning
sommartid och vindskydd
vintertid.

ökar temperaturregleringen,
särskilt på längre sikt. Gröna
tak bidrar också till att öka
temperaturregleringen.
Framtida värde: måttlig-stark

Nuvarande värde: måttlig
Kulturella tjänster
Hälsa

Parkmarken i öster, flertalet
alléer, större gräsytor och en
relativt stor mängd träd och
buskar ger idag en
sammantaget god positiv
påverkan på fysisk och psykisk
hälsa. Skolgårdsområdet har
emellertid en brist på grönytor.
Nuvarande värde: måttlig

Andelen grönytor ökar liksom
mängden träd och varierade
gräsmiljöer. Särskilt påtagligt
är ökningen centralt på
skolgårdsområdet. Därtill
tillkommer även fler
samlingsplatser, gångstråk,
kvartersparker och
odlingsplatser. Utformningen
av de nya skolbyggnaderna
minskar buller och avskärmar
från Borgvägen.
Framtida värde: stark

Sociala interaktioner

Större platser för sociala
interaktioner finns idag utmed
gångstråken, i parkmarken i
öster samt kring idrottsplanen
inne på skolgården. På
skolgårdsområdet finns även
mindre platser åt skolbarn
såsom bollplaner, sandlådor,
odlingslådor och lekplatser.
Nuvarande värde: måttlig

Genom den nya rastgården
centralt på skolgårdsområdet
skapas en tredje stor plats för
sociala interaktioner på
planområdet, bredvid
idrottsplanen och parkmarken i
öster. Via gröna rummet,
gradäng, stentorget,
fruktträdgården, bandyplanen
och programmerade ytor
skapas en myriad av sociala
mötesplatser på makronivån.
Samtidigt kvarstår mindre
mötesplatser för skolbarn på
mikronivån i form av spridda
stå-/bänkbord och uteplatser.
Framtida värde: stark

Naturinteraktioner

Platser med stark
naturinteraktion finns idag främst
i östra parkmarken,
fågelmatningen vid Prästkragen
samt områdets odlingslådor.
Däröver bidrar områdets övriga
vildvuxna gräsytor, buskar och
träd till mer vardaglig
naturinteraktion.
Nuvarande värde: svagmåttlig

Den större geografiska
spridningen av gräsytor och
trädmiljöer som skapas genom
den nya rastgården ökar
naturinteraktionen generellt på
planområdet. Gröna rummet
formar fler djupare kopplingar
mellan människa – mat –
natur, medan fler träd och
gräskullar med ängsytor
skapar större exponering för
vilda djur och växter.
Framtida värde: måttlig-stark

Kunskap/utbildning

Östra parkmarken bidrar till ökad
kunskap om arter, naturtyper
och naturliga ekosystem.

Det gröna rummet bidrar till att
fördjupa kunskapen om
människans förhållande till
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Fågelmatning och odlingslådor
bidrar till fördjupad kunskap om
förhållandet mellan människa
och natur. Områdets alléer, träd
och buskar i övrigt bidrar med
en mer vardaglig kunskap om
djur och natur.
Nuvarande värde: måttlig

naturen ytterligare. Den nya
fruktträdgården och gräskullar
med ängsblommor bidrar till
ökad kunskap om arter och
naturprocesser. Den större
arealen gräsytor och träd som
också görs mer tillgänglig ökar
den vardagliga kunskapen.
Framtida värde: måttlig-stark

Kulturarv/historiearv

Bevarade stora och grova träd
bidrar tillsammans med
områdets alléer, bärträd samt
odlingslådor till att skapa en
platsidentitet och historisk
koppling till områdets forna
jordbrukstid.
Nuvarande värde: måttlig

Tillförseln av gröna rummet
och fruktträdgården bidrar till
att öka den historiska
jordbrukskopplingen. Den
tematiska indelningen av hårt
berg och sten centralt med
mjuka gräsytor och
odlingskoppling perifert, bidrar
till förstärkt platsidentitet.
Framtida värde: måttlig-stark

Estetik

Gröna ytor, blommande träd och
buskar samt prydligt inramade
alléer skapar idag positiva
estetiska värden. Den stora
andelen hårdgjord yta på
skolgårdsområdet drar istället
ned de estetiska värdena.
Likaså bidrar vildvuxna häckar
utmed skolbyggnader samt
igenväxta stängsel längs
skolgårdskanter till negativa
värden, då de uppfattas som
negligerade och oordnade ytor.

Hela planområdet kommer att
få ett allmänt lyft med nya
moderna skolbyggnader, nya
och ordnade uteplatser, ny
kvarterspark, planterade träd
och blommor som
sammantaget ger höga
positiva estetiska värden.
Framtida värde: stark

Nuvarande värde: måttlig
Rekreation

Idag sker största delen av
rekreationen främst utmed östra
halvan av planområdet i
parkmarken, gräsytorna norr och
söder därom samt idrottsplanen.
Nuvarande värde: svagmåttlig

Genom den nya rastgården,
skolgårdens mer dynamiska
öppning mot samhället utanför
samt utökat nätverk av GCstråk skapas ett bättre
underlag för rekreation i hela
planområdet.
Framtida värde: stark

Stödjande tjänster
Jordmånsbildning

Träd och buskar bidrar till förnaoch jordmånsbildning.
Nuvarande värde: måttlig

En sammanlagd ökning av
antalet träd bidrar till ökad
jordmånsbildning. Samtidigt
försvinner viss mängd träd och
buskar intill skolbyggnader och
skolgårdsstängsel.
Framtida värde: måttlig-stark

Livsmiljö

Träd, buskar och gräsytor tjänar
som habitat, födoplats och

Värdefulla habitat av buskar
och högväxta gräsytor
försvinner. Nya gräsytor och
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spridningsväg åt fåglar, insekter,
växter, lavar och mossor.
Nuvarande värde: svagmåttlig

trädmiljöer tillkommer
tillsammans med delvis nya
miljöer med gräskullar av
ängsblommor, grus och sand.
Framtida värde: svag-måttlig

Biologisk mångfald

Den främsta biologiska
mångfalden är idag kopplad till
östra parkmarken och till
områdets mer vildvuxna
buskmarker.
Nuvarande värde: svagmåttlig

Vildvuxna buskmarker med
högvuxet gräs försvinner.
Samtidigt bidrar den större
variationen av gräskullar och
ängsblommor på grönytorna
norr och söder om östra
parkmarken till ökad biologisk
mångfald. Likaså de
vegetationsklädda stenmjölskullarna på rastgården.
Framtida värde: svag-måttlig

Försörjande tjänster
Livsmedel från vilda
växter, svampar,
alger

Dagens bärande träd och
buskar bidrar med vilda
livsmedel i form av körsbär,
rönnbär, oxelbär och nypon.

Nyplanterade fruktträd tillfogar
även frukter till listan över vilda
eller fria livsmedel.
Framtida värde: svag-måttlig

Nuvarande värde: svag

4

Sammanfattning och rekommendation

Planförslaget medför en ökning av nästan samtliga ekosystemtjänster inom planområdet, vad gäller
såväl gemensamma ytor som kategorier. Den gemensamma ytan för buskmarker med mer vildväxta
partier av buskar och högväxt vegetation minskar kraftigt genom planförslaget, medan ytorna för
parkmarken i öster och fågelmatning kvarstår mer eller mindre oförändrade. Fyra kategorier av
ekosystemtjänster (pollinering, fröspridning, livsmiljö och biologisk mångfald) bedöms neutrala i den
bemärkelse att de varken bedöms öka eller minska genom planförslaget. Beroende på utformningen
av odlingsytorna i gröna rummet, gräskullar och stenmjölskullar samt på valet av fruktträd, övriga
trädslag, blomarter och kornstorlek bland grus och sand finns utrymme att öka tjänstekategorierna.
Planförslaget medför även en bättre geografisk spridning av ekosystemtjänsterna på planområdet,
mycket tack vare den centrala rastgården som öppnar upp skolgårdsområdet. De förstärkta
kopplingarna mellan skolgården och östra parkmarken samt de mer dynamiska entréerna mot
utanförliggande samhället österut bidrar även till att göra hela planområdet mer tillgängligt.
Utformningen av de nya skolbyggnaderna skapar en förtätad och sluten barriär som både avskärmar
och bullerdämpar Borgvägen, vilket skapar en lugn, trygg och hållbar skolgårdsmiljö och förlängd
stadsdel på insidan.
Negativt är fortfarande en viss undervikt av ekosystemtjänster utmed västra delen av planområdet
närmast Borgvägen. Här kunde det vara önskvärt med grönstråksstärkande åtgärder såsom alléer,
buskridåer och vildblommande vägkanter i tema med såväl planförslaget som övriga närområdet.
Utrymmet för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald är fortfarande tämligen god. Den
enskilt bästa åtgärden vore troligen att råda bot på planområdets akuta vattenbrist genom öppen
dagvattenlösning med kanal, mindre vattensamlingar eller dammar. Andra åtgärder som skulle ge
effekt är fler ängsytor spritt över området, planteringar av häckar och buskrader av inhemska arter
samt utplacering av faunadepåer av död ved, sandbäddar och stenrösen i solbelyst söderläge.
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